
العدد العدد 67
السالسّنة الثانية واخلمسوننة الثانية واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 8 ربيع األوربيع األوّل ل عام عام 1437 هـهـ
اHوافق اHوافق 20 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrY بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

قوان%قوان%
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لسنـة 2015..............................................................................................................................................
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قـانون رقم قـانون رقم 15- - 16 مـؤر مـؤرّخ في أوخ في أوّل ربيع األول عام ل ربيع األول عام 1437 اHوافق  اHوافق 13 ديسـمبـر سنة  ديسـمبـر سنة r2015 يـتضـمن اHوافـقة عـلـى األمر رقمr يـتضـمن اHوافـقة عـلـى األمر رقم
15-01 اHـؤرخ فــي  اHـؤرخ فــي 7 شوال عـام  شوال عـام 1436 اHــوافــق  اHــوافــق 23 يوليو سـنـة  يوليو سـنـة 2015 واHتضمــن قانـــون اHاليــة التكميلــي لسنــة واHتضمــن قانـــون اHاليــة التكميلــي لسنــة

.2015

ــــــــــــــــــــ
rإنّ رئيس اجلمهورية

rواد  122  و 124 و 126 منهHال سيّما ا rبناء على الدّستور  -
-  وبــعــد االطالع  عــلـى األمــر رقـم 15-01 اHـــؤرخ فـي7 شــوال عــام 1436 اHـــوافق 23 يــولــيــو ســـنــة 2015 واHــتــضـمن

r2015 الية التكميلي لسنةHقانون ا
rانHوبعد موافقة البر  -

    يصدر القانون اآلتي نصه :    يصدر القانون اآلتي نصه :
اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى :  يـــــوافق  عـــــلى األمـــــر رقـم 15-01 اHــــــؤرخ في 7 شـــــوال عــــام 1436 اHــــــوافــق 23 يـــــولــــيـــــو ســـــنــــة 2015

واHتضمن  قانون اHالية التكميلي لسنة 2015.
اHاداHادّة ة 2  :   :  ينشر هذا القانون في اجلريـدة الرّسميّة للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حرّر باجلزائر في أوّل ربيع األول عام 1437 اHوافق 13 ديسمبر سنة 2015. 
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قانون رقم قانون رقم 15 -  - 17 مؤر مؤرّخ في أوخ في أوّل ربيع األول عام ل ربيع األول عام 1437 اHوافق  اHوافق 13 ديسـمبر سنة  ديسـمبر سنة r2015 يتضـمن اHوافقة علـى األمر رقـمr يتضـمن اHوافقة علـى األمر رقـم
15-02 اHـــــؤرخ فــي  اHـــــؤرخ فــي 7 شـــوال عــــام  شـــوال عــــام 1436 اHــــوافــق  اHــــوافــق 23 يــولـــيــو ســــنــة  يــولـــيــو ســــنــة 2015 الـــذي يــعـــدل ويــتـــمـم األمــــر رقـم  الـــذي يــعـــدل ويــتـــمـم األمــــر رقـم 155-66

اHـؤرخ فـي اHـؤرخ فـي 18 صفـر عـام  صفـر عـام 1386 اHوافـق  اHوافـق 8 يونيـو سنة  يونيـو سنة 1966 واHتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية. واHتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
rواد  122  و 124 و 126 منهHال سيّما ا rبناء على الدّستور  -

-  وبعـد االطالع  عـلـى األمر رقـم 15-02 اHـــؤرخ فــي 7 شـوال عام 1436 اHــوافــق 23  يولـيو ســنة 2015 الـذي يعدل
ويــتــمـم األمــر رقـم 66-155 اHـــؤرخ فـي 18 صــفـــر عــام 1386 اHــوافـق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضــمن قــانــون اإلجــراءات

rاجلزائية
rانHوبعد موافقة البر  -

    يصدر القانون اآلتي نصه :    يصدر القانون اآلتي نصه :
اHـاداHـادّة األولى : ة األولى :  يــوافق  عـلى  األمـر رقـم 15-02 اHـؤرخ فـي 7 شـوال عـــام 1436 اHــوافق 23  يـولـيــو ســنـة 2015  الـذي
يعدل ويتمـم األمــر رقـم 66-155 اHـؤرخ فـي 18 صفـر عام 1386 اHوافـق 8 يونيـو سنة 1966 واHتضمن قانون اإلجراءات

اجلزائية.
اHاداHادّة ة 2  :   :  ينشر هذا القانون في اجلريـدة الرّسميّة للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حرّر باجلزائر في أوّل ربيع األول عام 1437 اHوافق 13 ديسمبر سنة 2015. 
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

قوان%قوان%
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
فــي مـيـزانـيـــة تـسـيـــيـر  وزارة اHــالـيـة - الــفـرع الـرابع :
"اHـــديــــريـــة الـــعـــامــــة لـــلـــضـــرائب" وفـي الـــبـــاب رقم 03-34

"اللوازم".
اHـــاداHـــادّة ة 3 : : يـــكــلــــف وزيــــــر اHــالـــيـــة بـــتـــنـــفـــيـــذ هـــــذا
اHرسـوم الذي ينـشــر في اجلريدة الـرّسميّــة للجـمهوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 25 صــــفــــر عــــام 1437 اHــــوافق 7

ديسمبر سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرســوم تــنــفـيــذي رقـم مــرســوم تــنــفـيــذي رقـم 15 -  - 308 مـؤرخ في  مـؤرخ في 24 صــفــر عـام صــفــر عـام
1437 اHــوافق  اHــوافق 6 ديـــســمـــبــر ســـنــة  ديـــســمـــبــر ســـنــة r2015 يـــحـــدد مـــهــامr يـــحـــدد مـــهــام

الـوكـالــة الـوطـنــيـة لـلــمـواد الـصــيـدالنـيــة اHـسـتــعـمـلـةالـوكـالــة الـوطـنــيـة لـلــمـواد الـصــيـدالنـيــة اHـسـتــعـمـلـة
فـــي الــطب الــبـــشــــري وتــنــظـــيــمــهــا وســـيــرهــا وكــذافـــي الــطب الــبـــشــــري وتــنــظـــيــمــهــا وســـيــرهــا وكــذا

القانون األساسي Hستخدميها.القانون األساسي Hستخدميها.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بـناء عـلى تـقريـر وزيـر الصـحـة والسـكان وإصالح

 rستشفياتHا
- وبـنـاء على الـدسـتـورr السيـمـا اHـادتان 85-3 و125

r(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اHــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

rتممHعدل واHا rتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اHــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اHـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واHـتـعلق

rتمّمHعدّل واHا rبعالقات العمل
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 07 - 01 اHـؤرخ في 11 صـفر
عام 1428 اHوافق أوّل مـارس سنة 2007 واHتـعلق بحاالت
الـــــتــــــنـــــافي وااللــــــتـــــزامــــــات اخلـــــاصــــــة بـــــبــــــعض اHــــــنـــــاصب

rوالوظائف
- و�قـتضى الـقانون رقم 07 - 11 اHؤرخ في 15 ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1428 اHـــــوافق 25 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2007

rاليHتضمن النظام احملاسبي اHوا

مـــرســوم رئـــاسي رقممـــرســوم رئـــاسي رقم  15 -  - 310 مــؤر مــؤرّخ في خ في 25 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1437 اHــــوافـــق  اHــــوافـــق 7 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة  ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة r2015 يــــتــــضـــمنr يــــتــــضـــمن

حتويل اعـتماد إلى ميزانية تسيير وزارة اHاليـة.حتويل اعـتماد إلى ميزانية تسيير وزارة اHاليـة.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة

rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 77 - 8
rو125 (الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Yبقوان

- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عــــــــام 1436 اHــــــــوافق 30 ديــــــــســــــــمــــــــبــــــــر ســــــــنــــــــة 2014

r2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�ـــقـــتــضـى األمــر رقم 15-01 اHــؤرخ في 7 شــوال
عـام 1436 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2015 واHـتـضـمن قـانون

r2015 الية التكميلي لسنةHا

- و�قـتـضى اHـرســوم الـرئاسـي اHؤرخ فـي أول ذي
الـقـعـدة عـام 1436 اHـوافق 16 غـشت سـنة 2015 واHـتـضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Hـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اHـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اHـالـيـة

r2015 التكميلي لسنة

- و�ــقـــتـــضـى اHــرســــوم الـــتــنــفــيــذي  رقــم 15 - 27
اHـــــؤرخ فـي 11 ربـــــيــع الــــــثـــــانـي عـــــام 1436 اHــــــوافـق أول
فـــبــــرايــــر ســـنـــة  2015 واHـــتـــضـــمـن تـــوزيـع االعـــتـــمــــادات
اخملصـصة لـوزير اHـاليـة من مـيزانـية الـتسـييـــر �وجــب

r2015 اليــة لسنةHقانــون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى :  يلـغــــى مـن مـيــزانيـــة سـنــة 2015
 اعتمــــاد قـــدره ثالثــون مليـون دينــار (30.000.000 دج)
 مـقــيّــــد في مـيــزانـيــة الـتـكــالـيف اHــشـتـركــة وفي الـبــاب

رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اعـتــمــاد اHــاداHــادّة ة 2 : : يــخــصـص Hـيــزانـيـة ســنـة 2015  
قـــدره ثالثــــون مـلـيــون ديـنـــار (30.000.000 دج)  يـــقـــيّــد
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- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 92 - 284
اHؤرخ في 5 مـحرّم عام 1413 اHوافق 6 يولـيو سـنة 1992
واHـتعـلق بتـسجـيل اHنـتجـات الصـيدالنـية اHـستـعمـلة في

rالطب البشري
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 92 - 286
اHؤرخ في 5 مـحرّم عام 1413 اHوافق 6 يولـيو سـنة 1992
واHــتــعــلق بــاإلعالم الــطــبي والــعــلــمـي اخلــاص بــاHــنــتــجـات

rستعملة في الطب البشريHالصيدالنية ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 93 - 140
اHؤرخ في 24 ذي احلـجة عام 1413 اHوافق 14 يونـيو سنة
1993 واHـتضمن إنشـاء اخملبر الوطـني Hراقبة اHـنتوجات

 rالصيدالنية وتنظيمه وعمله
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 11 - 32 اHؤرّخ
في 22 صــــفـــــر عــــام 1432 اHـــــوافق 27 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011

rمحافظي احلسابات Yتعلق بتعيHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 379
اHــؤرّخ في 25 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اHــوافق 21 نـــوفـــمـــبــر
سـنة 2011 الـذي يـحدد صالحـيـات وزير الـصـحة والـسـكان

rستشفياتHوإصالح ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 380
اHــؤرّخ في 25 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اHــوافق 21 نـــوفـــمـــبــر
سـنة 2011 واHـتـضـمن تـنـظـيم اإلدارة اHـركـزية في وزارة

rستشفياتHالصحة والسكان وإصالح ا
rوبعد موافقة  رئيس اجلمهورية - 

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 
اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : تـــــطـــــبـــــيـــــقـــــــا ألحـــــكـــــام اHـــــادة 173 - 1
(الـفـقرة 3) من الـقـانون رقم 85-05 اHـؤرخ في 26 جـمادى
األولى عـام 1405 اHـوافق 16 فـبـرايـر سـنـة 1985 واHــتـعـلق
بــحــمــايـــة الــصــحــة وتــرقـــيــتــهــاr يــهـــدف هــذا اHــرســوم إلى
حتـــديــد مـــهـــام الـــوكــالـــة الـــوطــنـــيـــة لـــلــمـــواد الـــصــيـــدالنـــيــة
اHـســتــعــمــلــة في الــطب  الــبـشــري وتــنــظــيـمــهــا وســيــــرهـا
وكــذا الـقانون األسـاسي Hسـتخدمـيهـاr وتدعى فــي صلب

النص "الوكالة". 
الفصل األولالفصل األول

التنظيم والسيرالتنظيم والسير
اHــاداHــادّة ة 2 :  : الــوكــالـــة الــوطــنـــيــة لــلـــمــواد الــصـــيــدالنــيــة
ســلـطــة إداريــة مــســتــقــلــة تــتــمـتـع بـالــشــخــصــيــة اHــعــنــويـة

واالستقالل اHالي.  

ويـســيــرهــا مــجــلس إدارة يــرأسه مــديــر عــامr وتـزود
�جلس استشاري.

اHاداHادّة ة 3 :  : يـحدد التنـظيم الداخـلي للوكـالة بقرار من
الوزير اHكلف بالصحة بعد مداولة مجلس اإلدارة.

اHاداHادّة ة 4 :  : يحدد مقر الوكالة �دينة اجلزائر. 
5 :  : في إطــــار الـــســـيــــاســـة الــــوطـــنــــيـــة لــــلـــمـــواد اHــاداHــادّة ة 
3 - 173 YادتHتكلف الـوكالة طـبقا ألحـكام ا rالصـيدالنيـة
و174 - 4 من الــقــانــون رقم 85-05 اHــؤرخ في 26 جــمــادى
األولى عـام 1405 اHـوافق 16 فـبـرايـر سـنـة 1985 واHـذكـور

أعالهr على اخلصوصr �ا يأتي :
- الــســهــر عــلى مــراقـبــة نــوعــيــة اHـواد الــصــيــدالنــيـة
واHــســتـلــزمــات الــطـبــيــة اHـســتــعــمـلــة في الــطب الــبــشـري

rوسالمتها وفعاليتها ومرجعيتها
- الــقــيــــام بـتــقــيــيــم الــفــوائـــد واألخــطــار اHــرتــبــطـة
بــاســتــعـمــال اHــواد الــصــيــدالنــيــة واHـســتــلــزمــات الــطــبــيـة

 rستعملة فـي الطب البشريHا
- تــــــــســـــــجـــــــيـل األدويــــــــة واHـــــــصـــــــادقــــــــة عـــــــلـى  اHـــــــواد
الصـيـدالنيـة واHـستـلزمـات الـطبـيـة اHسـتـعمـلـة في الطب

 rالبشري
- الـــقــيـــام بــخــبـــرات ومــراقـــبــة اHــواد الـــصــيـــدالنــيــة

rستلزمات الطبيةHوا
- تــكـــوين بـــنك لــلـــمــعـــطـــيــات الـــعــلـــمــيـــة والــتـــقــنـــيــة
الــضـروريــة لــتــأديــة مــهــمــتــهــا. وتــتــلـقـى لــهـذا الــغــرض كل

rمعلومة طبية وعلمية
- جمع وتـقيـيم اHعـلومـات ذات الصـلة بـاإلفراط في
استعمال الدواء والـتبعية له التي قد تـتسبب فيها مواد

rمؤثرة نفسيا
- الــســـهــر عـــلى الـــســيـــر احلـــسن Hــنـــظـــومــة الـــيــقـــظــة

rالصيدالنية
- اتــخــاذ و/أو طــلب من الــســلــطـات اخملــتــصــة اتــخـاذ
الــتـدابـيـر الـضـروريـة في حـالــة وجـود خـطـر عـلى الـصـحـة

rالعمومية
- إجنـــــاز جتـــــارب عـــــيـــــاديـــــة (ســـــريـــــريـــــة)  في إطـــــار

rالتكافؤ احليوي
-  تـقـيـيم الـتـجـارب الـعـيـاديـة والـعـمل عـلى تـوقـيف
كل اخـتـبـارأو إنـتـاج أو حتـضـيـر أو اسـتـيـراد أو اسـتـغالل
rأو تـــــوزيـع أو تـــــوضـــــيـب أو حـــــفظ  أو وضـع في الـــــســـــوق
مـجـانـا  أو �قـابل وكـذا تـسـليـم أو استـعـمـال  دواء  خاضع
أو غــيــر خــاضـع  لــلــتـــســجــيل عـــنــدمــا يــكـــون من شــأن هــذا

rنتوج أن يشكل خطرا على الصحة البشريةHا
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اHــــاداHــــادّة ة 8 :  : تــــعـــتــــمـــد الــــوكــــالـــة كــــذلك  عــــلى مـــســــاعـــدة
اHـؤسـسـات اخملــتـصـة فـي مـجـال الـيــقـظـة بــخـصـوص اHـواد
الـــصـــيـــدالنـــيــة والـــيـــقـــظـــة بـــخـــصـــوص الـــعـــتـــاد والـــيـــقـــظــة
بــخـصــوص الـدم والــيـقــظـة بــخــصـوص الــسـمــوم ومـراقــبـة
نــوعــيــة اHـواد الــصــيــدالنــيــة واHــسـتــلــزمــات الــطــبــيـة ذات
االســـتــعـــمــال الـــبــشـــري وال ســـيــمـــا مــنـــهــا اخملـــبــر الـــوطــني

Hراقبة اHنتوجات الصيدالنية.
اHــاداHــادّة ة 9 :  : �ــكن الــوكــالـــةr قــصــد تــعــزيــز دور الــرصــد
واHـــراقـــبـــة اHـــنـــوط بـــهـــاr إنـــشـــاء فـــروع جـــهـــويـــة لـــلـــســـهــر
الصيدالني تكلـف بجمع اHعلومة حـول اHواد الصيدالنية
YــســتــعــمــلـHوا YــتــعــامــلــHــســتــلــزمــات الــطــبـيــة لــدى اHوا

 .YرتفقHوا YستهلكHوا
القسم األولالقسم األول

مجلـس اإلدارةمجلـس اإلدارة
اHاداHادّة ة 10 :  : يتكـون مجلس اإلدارة الـذي يرأسه اHدير

العام للوكالة من األعضاء اآلتي ذكرهم :

rكلف بالصحةHثل الوزير ا� -

rكلف بالدفاع الوطنيHثل الوزير ا� -

rكلف بالداخليةHثل الوزير ا� -

rاليةHكلف باHثل الوزير ا� -

- �ثل الوزير اHكـلف بالعمل والتشغيل والضمان
rاالجتماعي

- �ــثل الـوزيــر اHــكـلف بــالـتــعـلــيم الــعـالي والــبـحث
rالعلمي

rكلف بالصناعةHثل الوزير ا� -

rكلف بالتجارةHثل الوزير ا� -

rكلف بالبيئةHثل الوزير ا� -

rكلف بالفالحةHثل الوزير ا� -

- �ثل الوزير اHكلف بالتضامن الوطني.
�ـــكن مــجــلـس اإلدارة أن يــســتـــعــY بــكـل شــخص من
شــــأنه أن يــــســــاعــــده في أشــــغــــاله بــــالــــنــــظــــر إلى كــــفــــاءاته

ومؤهالته.
اHــــاداHــــادّة ة 11 :  :  يــــعـــY أعــــضـــــــاء مــــجــــلـــس اإلدارة Hـــــدة
rــكــلف بــالــصــحــةHثالث (3) ســنـــوات بــقــرار من الــوزيــر ا

بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها.
ويـتم اخــتـيــارهم من بــY شـاغــلي الــوظـائف الــعـلــيـا
من رتبة مديرr على األقلr في اإلدارة اHركزية للوزارة.

- إبـــداء رأيــــهـــا في كـل اHـــســـائـل اHـــرتـــبــــطـــة بـــاHـــواد
الصـيـدالنيـة واHـستـلزمـات الـطبـيـة اHسـتـعمـلـة في الطب

rالبشري وكذا في  فائدة كل منتوج جديد
- اHشاركـة في إعداد اسـتراتـيجيـات وتنـميـة قطاع
الـصـيـدلة واقـتـــراح العـنـاصــــر التي تـسـاعـــــد علــى ذلك
ال ســيــمــا  بــتـحــديــد االحــتــيـاجــات في مــجــال إنــتــاج اHـواد

rالصيدالنية
- إبـــــــداء رأيــــــــهــــــــا في كـل مــــــــشـــــــروع نـص ذي طــــــــابع
تــشــريـــعي أو تــنــظــيــمي يـــســيــر مــجــال الــصــيــدلــة واHــواد
الصـيـدالنيـة واHـستـلزمـات الـطبـيـة اHسـتـعمـلـة في الطب
الـبــشـريr وتـقــد  كل اقـتـراح يــرمي إلى حتـســY األحـكـام

rعمول بها في هذا اجملالHعيارية اHا

- الــــقـــــيــــام بــــكـل الــــدراســـــات واألبــــحــــاث وأنـــــشــــطــــة
الـتـكـوين أو اإلعـالم في مـجـاالت اخـتـصـاصـهـاr واHـسـاهـمـة
rواد الصيدالنيةHفي تشجيع البحث العلمي في مجال ا

- اHـــشـــاركـــة في إعـــداد قــائـــمـــة اHـــواد الــصـــيـــدالنـــيــة
rستعملة في الطب البشري القابلة للتعويضHا

- اHــشـــاركــة في إعــداد اHـــدونــات الــوطـــنــيــة لـــلــمــواد
الصـيـدالنيـة واHـستـلزمـات الـطبـيـة اHسـتـعمـلـة في الطب

rالبشري وفي حتيينها الدوري

- مراقـبة اإلشـهار والـسهـر على إعالن طـبي موثوق
به يــتــعــلق بــاHــواد الــصــيــدالنــيــة واHــســتــلــزمــات الــطــبــيـة

rستعملة في الطب البشريHا

- الــرد عــلى كل طــلب صــادر عن الــســلــطـات اHــعــنــيـة
فــــيــــمــــا يــــتــــعــــلـق بــــكل مــــســــألــــة مــــرتــــبــــطــــة �ــــجــــال اHــــواد

rالصيدالنية

- إعــداد تــقــريــر ســنــوي عن نــشــاطــاتــهــا تــرســله إلى
الوزير اHكلف بالصحة.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : تـعــتـمـد الــوكـالــة في �ــارسـة مـهــامـهــا عـلى
جلــــان مــــتــــخــــصــــصــــة تــــكــــلـف بــــإبــــداء رأيــــهــــا في اHــــســــائل
اHــرتـبــطــةr عــلى الــتـوالـيr بـتــســجــيل اHــواد الـصــيــدالنــيـة
واHـسـتـلزمـات الـطـبـيـة واHـصـادقـة عـلـيـها واإلعـالم الطـبي
والـــعــلـــمي واإلشــهـــارr وكــذا دراســـة األســعـــار اخلــاصـــة بــهــا
طـــــبــــقــــا ألحــــكــــام اHــــادة 173 - 2  من الــــقــــانــــون رقم 05-85
اHؤرخ في 26 جـمادى األولى عام 1405 اHوافق 16 فـبراير

سنة 1985 واHذكور أعاله.
اHــــاداHــــادّة ة 7 :  : �ــــكن أن تــــتـــوفــــر الـــوكــــالـــة عــــلى مــــخـــابـــر
مـــتـــخـــصـــصـــة لـــضـــمـــان كل خـــبـــرة أو مـــراقـــبـــة مـــرتـــبـــطــة
بـاخــتـصـاصـهــا تـتـعـلق بــاHـواد الـصـيــدالنـيـة واHـســتـلـزمـات

الطبية اHستعملة في الطب البشري. 
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وإذا لم يـــكـــتــمـل الــنـــصـــابr يـــصح اجـــتـــمـــاع مــجـــلس
اإلدارة بـعد استـدعاء ثـان خالل الثمـانية (8) أيام اHـوالية
لتـاريخ االجتمـاع اHؤجلr ويتـداول حينـئذ مهـما يكن عدد

األعضاء احلاضرين.
تــــــتـم اHـــــــصـــــــادقــــــة عـــــــلـى مــــــداوالت مـــــــجـــــــلس اإلدارة
بـــاألغــلـــبــيــة الـــبــســـيــطـــة لألعـــضــاء احلـــاضــرين. وفـي حــالــة

تساوي عدد األصواتr يكون صوت الرئيس مرجحا.
تـدون مداوالت مـجلس اإلدارة في مـحـاضر وتـسجل
في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس مجلس اإلدارة.

القسم الثانيالقسم الثاني
اHدير العاماHدير العام

اHــــاداHــــادّة 15 :  : يـــعــــY اHـــديــــر الـــعـــام لــــلـــوكـــالــــة �ـــرســـوم
رئاسي بناء على اقتراح من الوزير اHكلف بالصحة.

وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.
Yديـر الـعام لـلـوكالـة من بHـادّة ة 16 :  : يـتم اختـيـار اHـاداHا
األشــــخـــــاص الـــــذين يـــــســـــتــــوفـــــون اHـــــؤهالت والـــــكـــــفــــاءات
اHــطــلــوبــةr ويــثــبــتـون ثــمــاني (8) ســنــوات عــلى األقل من

اHمارسة الفعلية في اHيادين اHرتبطة �هام الوكالة.
اHــاداHــادّة ة 17 :  :  يـــضــمـن اHــديــر الـــعــام لـــلــوكـــالــة  الـــســيــر
احلــسن لـلــوكــالـة في إطــار الــتـشــريع والــتـنــظـيـم اHـعــمـول

بهما.
وبهذه الصفةr يكلف على اخلصوصr �ا يأتي :

- تـمــثـيل الــوكـالــة أمـام الـعــدالـة وفـي جـمـيـع أعـمـال
rدنيةHاحلياة ا

rتنفيذ قرارات مجلس اإلدارة -
rحتضير اجتماعات مجلس اإلدارة -

rإعداد مشروع ميزانية الوكالة -
rاألمر بصرف نفقات وإيرادات الوكالة -

rإعداد حسابات التسيير واجلرد -
- التعيـY في اHناصب التي لم حتدد لـها أي طريقة

rفيها Yأخرى للتعي
- �ـارسة الـسلطـة السـلّمـية عـلى جمـيع مسـتخدمي

rالوكالة
- إبــــرام كـل الــــصــــفــــقـــــات والــــعــــقــــود واالتـــــفــــاقــــيــــات

rواالتفاقات
rنقولة والعقاريةHمتلكات اHضمان تسيير ا -

- إعــــداد تـــقـــريـــر ســــنـــوي وحـــصــــيـــلـــة عـن نـــشـــاطـــات
الوكالة ويرسلهما إلى الوزير اHكلف بالصحة.

في حالـة انقـطاع عهـدة أحد األعـضاءr يـتم استخالفه
حسب األشكـال نفـسهاr ويـخلـفه العضـو اجلديـد اHعY إلى

غاية انقضاء العهدة.

تــنــتــهي عــهــدة األعــضــاء اHــعـيــنــY نــظــرا لــوظــائـفــهم
بانتهاء هذه الوظائف.

rعـلـى اخلــصـوص r12 :  : يــتـداول مــجــلـس اإلدارة اHـاداHـادّة ة 
فيما يأتي :

- اHــشــاريـع واخملــطــطــات وبــرامج الـــعــمل الــســنــويــة
واHـتـعــددة الـسـنـوات لـلــوكـالـة r ال سـيـمــا في مـجـال ضـبط
الـــســـوق ومـــراقـــبـــة اHـــواد الـــصـــيـــدالنـــيـــة واHـــســـتـــلـــزمـــات

rوادHوكذا شروط احلصول على هذه ا rالطبية

rمشروع ميزانية الوكالة -

rالتنظيم الداخلي للوكالة -

rالنظام الداخلي للوكالة -

rالصفقات والعقود واالتفاقات واالتفاقيات -

- اقــتــنــاء األمالك اHــنــقـولــة والــعــقــاريــة والــتــصـرف
rفيها وعقود اإليجار

- تـعـداد مـسـتـخـدمي الـوكـالـة ومـخـطـطـات تكـويـنـهم
rمستواهم Yوجتديد معارفهم وحتس

rالهبات والوصايا -

rمحافظ احلسابات Yتعي -

rالية وحسابات النتائج للوكالةHاحلصيلة ا -

rالتقرير السنوي لنشاطات الوكالة -

- كل اHــســـائل الــرامــيــة إلى حتـــســY ســيــر الــوكــالــة
والتشجيع على حتقيق أهدافها.

اHاداHادّة ة 13 :  : يجتمع مـجلس اإلدارة بناء على استدعاء
من رئيسهr في دورة عادية مرتY (2) في السنة.

و�ــكـنه أن يــجـتــمع في دورة غــيـر عــاديــة بـنــاء عـلى
استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه.

rيعد رئيس مـجلس اإلدارة جدول أعمال كل اجتماع
ويـرسـله إلـى كل عـضـو قـبل خــمـسـة عـشـر (15) يــومـا عـلى
األقل من تــــاريخ االجــــتــــمـــاع. و�ــــكن تــــقــــلـــيـص هـــذا األجل
بـالـنسـبـة الجـتمـاعـات الـدورات غـير الـعـاديـة لكن دون أن

يقل عن ثمانية (8) أيام.

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 14 :  : ال تــــــــصـح مـــــــداوالت مــــــــجــــــــلس اإلدارة إال
بحضور ثلثي (3/2) أعضائه على األقل.
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- يقتـرح العـناصر الـتي تسـمح بالسـهر عـلى ضمان
الوصول إلى اHواد الصيدالنية واHستلزمات الطبية.

اHاداHادّة ة 24 :  : يتكون اجمللس االستشاري للوكالة من :

- �ـــــثـل عـن اجملـــــلـس الــــــوطـــــنـي ألخـالقـــــيــــــات عــــــلـــــوم
rالصحة

rثل عن اجمللس الوطني لآلداب الطبية� -

rثل عن الضمان االجتماعي� -

rثل عن محافظة الطاقة الذرية� -

rفي اجملال الصيدالني YتعاملH(2) عن ا Yثل� -

rثل عن منظمات الصيدليات� -

rرضىHثل عن جمعيات ا� -

rثل  عن اجلمعيات الناشطة في ميدان الطب� -

- ثالثـة (3) خـبـراء غـيـر أولـئك األعـضـاء في الـلـجان
اHتخصصةr يعينهم الوزير اHكلف بالصحة.

�ــكن اجملــلس االسـتــشــاري أن يـســتـعــY بــكل شـخص
من شأنه أن يساعده في أشغاله بالنظر إلى كفاءاته.

25 :  : يـعــY أعــضـاء اجملــلس االســتــشـاري �ــقـرر اHـاداHـادّة ة 
rـدة ثالث (3) ســنـوات قــابـلــة لـلــتـجــديـدH ــديــر الـعــامHمن ا
بـنــاء عـلى اقـتــراح من الـســلـطـات واHــنـظــمـات والـهــيـئـات

التي يتبعونها.

وفي حـالـة انـقــطـاع عـهـدة أحـد األعــضـاءr يـعـY عـضـو
جـديد حسب األشكـال نفسهـا الستخالفه إلى غايـة انقضاء

العهدة.

ينتخب أعضاء اجمللس رئيسا من بينهم.

اHــاداHــادّة ة 26 :  : يـــجــتـــمع اجملـــلس االســتـــشـــاري بــنـــاء عــلى
اســــتــــدعــــاء من رئــــيـــــسه في دورة عــــاديــــة مــــرتــــY (2) في

السنة.

و�ــكـنه أن يــجـتــمع في دورة غــيـر عــاديــة بـنــاء عـلى
استدعاء من رئيسه.

تــــدون أشــــغــــال اجملــــلـس االســــتــــشــــاري في مــــحــــاضــــر
مـــوقـــعــــةr وتـــســـجل في ســــجل مـــرقم ومــــؤشـــر من رئـــيس

اجمللس.

يــعـد اجملــلس االسـتــشــاري نـظــامه الــداخـلي ويــصـادق
عليه.

يــعـد اجملــلس تــقـريــرا سـنــويـا عن نــشــاطـاته ويــرسـله
إلى اHدير العام للوكالة.

و�ــكـــنه تـــفــويـض إمــضـــائهr حتت مـــســـؤولــيـــتهr إلى
مساعديه.

اHاداHادّة ة 18 :   :  يسـاعد اHـدير العـام للـوكالـةr في �ارسة
مهامهr أمY عام وستة (6) مديرين. 

 يـــعـــY األمـــY الـــعـــام واHـــديـــرون �ـــقــرر مـن اHـــديــر
العام للوكالة. وتنهى مهامهم حسب األشكال نفسها.

يتولى األمY العام التسيير اإلداري للوكالة.

اHـاداHـادّة ة 19 :  : يـتم اخـتـيـار اHـديـرين من بـY األشـخـاص
الذين يـستوفـون اHؤهالت والكـفاءات اHطـلوبة ويـثبتون
سـبع (7) ســنـواتr عـلى األقلr مـن اHـمـارســة الـفـعــلـيـة في

اHيادين اHرتبطة �هام الوكالة.

اHـاداHـادّة ة 20 : : يــحـدد مــرتب اHـديــر الـعــام واألمـY الــعـام
واHــديـر بــاالســتــنـادr عــلى الــتــواليr إلى مــرتــبــات رئـيس

ديوان ومفتش عام ومدير إدارة مركزية في الوزارة. 

Yـــديــــر الـــعــــام واألمـــHــــادّة ة 21 :  : تــــخـــضـع وظـــائـف اHــــاداHا
الـعــام لـلــوكـالــةr وكــذا كل وظـائف أو مــنــاصب تـأطــيـر في
الوكالة ألحكام األمر رقم 07 - 01 اHؤرّخ في 11 صفر عام
1428 اHـــوافق أوّل مـــارس ســـنــة 2007 واHـــتـــعـــلق بـــحـــاالت

الـــــتــــــنـــــافي وااللــــــتـــــزامــــــات اخلـــــاصــــــة بـــــبــــــعض اHــــــنـــــاصب
والوظـائفr وهي تتـنافى مع �ـارسة أي عـهدة انـتخـابية

وطنية أو محلية.

اHــــاداHــــادّة ة 22 :  : يــــســـيــــر مــــســـتــــخــــدمـــو الــــوكــــالـــة �ــــوجب
القانون األساسـي اHنصوص عليه فـي اHلحق اHرفق بهذا

اHرسوم.

القسم الثالثالقسم الثالث

اجمللس االستشارياجمللس االستشاري

23 :  : يــبــدي اجملــلس االســتــشـاري لــلــوكــالـة آراء اHـاداHـادّة ة 
ويـــدلي بـــاقـــتـــراحــــات في كل اHـــســـائـل اHـــرتـــبـــطـــة  �ـــهـــام

الوكالة. وبهذه الصفةr يكلف على اخلصوصr �ا يأتي :

- يــــبــــدي رأيه فـي كل اHــــســــائل اHــــرتـــبــــطــــة بــــاجملـــال
rالصيدالني التي يعرضها عليه مجلس اإلدارة

- يـقـتـرح الــتـدابـيــر الـتي تـســمح بـتـشــجـيع اإلنـتـاج
rستلزمات الطبيةHواد الصيدالنية واHفي مجال ا

- يـــقـــتــرح تـــدابـــيــر تـــهــدف إلـى ضــمـــان ضـــبط ســوق
rستلزمات الطبيةHواد الصيدالنية واHا
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اHلحقاHلحق
القانون األساسي Hستخدمي الوكالةالقانون األساسي Hستخدمي الوكالة

الفصل األولالفصل األول
احلقوق والواجباتاحلقوق والواجبات

اHاداHادّة األولى :ة األولى :  يخـضع مسـتخدمـو الوكـالة الوطـنية
لـــلــمـــواد الـــصــيـــدالنــيـــة اHـــســتـــعــمـــلـــة في الــطـب الــبـــشــري
لـلحقـوق والواجبـات احملددة �وجب الـقانون رقم 90 - 11
اHـؤرّخ في 26 رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 21 أبــريل ســنـة

1990 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 2 : :  زيـادة عــلى احلـقــوق اHـنــصـوص عــلـيــهـا في
الـــقـــانـــون رقم 90 - 11 اHــؤرّخ في 26 رمـــضـــان عـــام 1410
اHــوافق 21 أبـــريل ســـنــة 1990 واHـــذكــور أعـالهr يــســـتــفـــيــد
مــســـتـــخـــدمـــو الـــوكـــالــة مـن احلـــمــايـــة ضـــد الـــتـــهـــديــدات أو
اإلهـانات أو الشتائم أو الـقدح مهمـا كانت طبيـعتها التي
rقـد يـتــعـرضـون لــهـا أثـنــاء أو �ـنـاســبـة �ـارسـة وظــائـفـهم

وكذا إصالح الضرر الناجم عن ذلك.
تـتـمتـع الوكـالـة ألجل هـذه الـغـايات بـدعـوى مـبـاشرة
�كنها �ارسـتهاr عند احلاجـةr عن طريق التأسيس طرفا

مدنيا أمام اجلهات القضائية اخملتصة.
اHاداHادّة ة 3 : :  زيادة على الواجـبات اHنصـوص عليها في
الـــقـــانـــون رقم 90 - 11 اHــؤرّخ في 26 رمـــضـــان عـــام 1410
اHــوافق 21 أبــريل ســنــة 1990 واHــذكــور أعالهr ال �ــكن أن
يحـصل مسـتخـدمــو الوكـــالة عـلى فائـدة مبـاشرة أو غـير
مباشــرة بأنـفسهــم أو بواسطة شخص آخر على مستوى
مـــــؤســــســـــة تـــــمــــارس فـي مـــــيــــاديـن اHــــواد الـــــصـــــيــــدالنـــــيــــة

واHستلزمات الطبية.
كـــمــا ال �ــكــنــهم أن �ــارســـوا نــشــاطــا مــربــحــا خــاصــا
مهـمـا كـانت طبـيـعـته. غيـر أنه يـسـمح لـهم �مـارسـة مـهام
الـــتــكـــوين ونــشـــاطــات عـــلــمـــيــة وفـــنــيـــة عــلـى ســبـــيل عــمل

تكميلي.
اHاداHادّة ة 4 : :  يلزم  مستخدمو الوكالة بالسر اHهني.

5 : :  يـــلــــزم مـــســــتـــخــــدمـــو الـــوكــــالـــة بــــالـــتــــقـــيـــد اHــاداHــادّة ة 
بالتعليمات واألوامر اHعمول بها على مستوى الوكالة.

اHــاداHــادّة ة 6 : :  يـــجـب عــلـى مـــســتـــخـــدمي الـــوكـــالـــة تـــأديــة
االلتزامات اHرتبطة �نصبهم بعناية وتفان ومواظبة.

كـل إتـالف أو إخــــــــفــــــــاء وكـل تـــــــــهــــــــريـب Hــــــــلــــــــفــــــــات أو
rمــهــمــا كـانـت أشـكــالــهــا ودعــائــمــهـا rمــســتــنــدات أو وثــائق
يـشـكـل خـطـأ مـهـنـيـا جـسـيـمــا يـرتب دعـوى تـأديـبـيـةr وعـنـد
االقـتـضاءr اHـتـابـعة اجلـزائـية الـتي تـتـخذ طـبـقـا للـتـشريع

اHعمول به.

الفصل الثانيالفصل الثاني
أحكام ماليةأحكام مالية

اHــاداHــادّة ة 27 :  : طــبـــقــا ألحــكــام اHــادتــY 173 - 5 و173 - 6
مـن الـــقــــانـــون رقم 85 - 05 اHــــؤرخ في 26 جـــمـــادى األولى
rـذكـور أعالهHـوافق 16 فــبـرايــر ســنـة 1985 واHعـام 1405 ا

تشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي :
1- في باب اإليرادات :- في باب اإليرادات :

- اHـوارد اخلاصـةr ال سـيـمـا تلك الـنـاجتـة عن احلـقوق
والـــرســــوم اHــــرتـــبــــطــــة بــــتـــســــجــــيل اHــــواد الــــصـــيــــدالنــــيـــة
واHــســتـلــزمــات الــطـبــيــة اHـســتــعــمـلــة في الــطب الــبــشـري

rصادقة عليها واإلشهار لهاHوا
rقدمةHمداخيل اخلدمات ا -

rالهبات والوصايا -
- كل اHوارد األخرى اHرتبطة بنشاطاتها.

2 - في باب النفقات : - في باب النفقات :
rنفقات التسيير -
rنفقات التجهيز -

- كل النفقات األخرى الضرورية إلجناز مهامها.
اHـاداHـادّة ة 28 :   :  تـضع اخلـزيـنـة الـعـمــومـيـة تـسـبـيـقـا قـابال
لـــلــــتـــعـــويض حتـت تـــصـــرف الــــوكـــالـــة قـــصــــد االنـــطالق في

عملهاr �كنها من �ارسة نشاطاتها.
حتـــدد كــيـــفـــيــات حتـــريـــر هـــذا الــتـــســـبــيق وتـــســـديــده
�ـوجب اتـفـاقـيـة تـبـرم بـY اخلـزيـنـة الـعـمـومـيـة والـوكـالـة
طبـقا للمادة 173 - 7 من الـقانون رقم 85 - 05 اHؤرخ في
26 جـمادى األولى عام 1405 اHوافق 16 فبـراير سـنة 1985

واHذكور أعاله.
اHـاداHـادّة ة 29 : :  تـمــسك مــحــاسـبــة الــوكـالــة وفــقـا لــلــشـكل

التجاري طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.
اHـاداHـادّة ة 30 : :  يـضـمن اHـراقـبـة اHـالـيـة للـوكـالـة مـحـافظ

حسابات يعY طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.
اHــاداHــادّة ة 31 : :  تـــخــضع الـــوكـــالــة لـــلــمـــراقــبـــة اخلــارجـــيــة
الــبــعـــديــة لألجـــهــزة اHـــؤهــلــة طـــبــقـــا لــلــقـــوانــY واألنـــظــمــة

اHعمول بها.
اHاداHادّة ة 32 : :  تلغى األحكام اخملالفة لهذا اHرسوم.

33 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 24 صــــفــــر عــــام 1437 اHــــوافق 6
ديسمبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل



11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 67 8 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام  1437 هـ هـ
20 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 2015 م

11 : :  يــــــتــــــضــــــمـن صــــــنـف مــــــنــــــاصـب الــــــعــــــمـل اHـــــاداHـــــادّة ة 
"مستخدمي الـدعــم" مناصب العمــل اHوافـقــة لنشاطات
مـتـكـررةr ال سـيــمـا فـــي مـجـال األعــمـال اHـكـتــبـيـة والـنـقل

واالستقبال واألمن.    
Yـــديـــر الـــعــام لـــلـــوكـــالـــة تـــعـــيــH12 : :  يـــتـــولى ا اHــاداHــادّة ة 
اHــســتــخـدمــY فـي أصـنــاف الــعــمل  "اإلطــارات الــســامــيـة"
و"اإلطـــارات" و"اHـــســـتــــخـــدمـــون اHـــهـــرة" و"مــــســـتـــخـــدمــــو

الدعم".
الفصل الثالثالفصل الثالث
عالقة العملعالقة العمل
القسم األولالقسم األول

التوظيف والفترة التجريبية والتثبيتالتوظيف والفترة التجريبية والتثبيت
اHــاداHــادّة ة 13 : :  يـــتم الــتـــوظــيف فـي مــنــصـب عــمل داخل
الــوكـــالــة بــعـــد تــقــيـــيم عــلـى أســاس الــشـــهــادات واHــؤهالت
واخلــبـرة اHـهـنـيـة و/أو الـفـحــوص واالخـتـبـارات الـداخـلـيـة

للوكالة.
اHــاداHــادّة ة 14 : :  حتـــدد الــوثــائـق اHــكـــونــة لــلـــمــلف اإلداري
لــلــمـتــرشح اHــقـبــول Hــنــصب عـمـل في الـقــواعــد الـداخــلــيـة

للوكالة.
اHـاداHـادّة ة 15 : :  يـخـضع كل مـسـتـخــدم ª تـوظـيـفه حـديـثـا

إلى فترة جتريبية ال تتجاوز مدتها تسعة (9) أشهر.
حتدد الفترات التجريبية لكل صنفr كما يأتي :

- ثالثة (3) أشهر بالنـسبة للمـستخدمY من صنف
r"مناصب العمل" مستخدمو الدعم

- ستة (6) أشهر بالنسبة للمستخدمY من صنف
r"هرةHستخدمون اHمناصب العمل "ا

- تــســعــة (9) أشـــهــر بــالـــنــســبــة لـــلــمــســتـــخــدمــY من
صنف مناصب العمل "اإلطارات" و"اإلطارات السامية".
�كن جتديد هذه الفترة التجريبية مرة واحدة (1)

لنفس اHدة.
اHاداHادّة ة 16 : : تكـون للـمسـتخـدم اHتـربصr خالل الفـترة
الـتـجـريـبـيـةr نـفـس احلـقـوق والـواجـبـات الـتي يـتـمـتع بـهـا
اHستخدمون الـشاغلون مناصب عـمل �اثلةr وتؤخذ مدة
الـفـتـرة الـتـجـريـبـيـة بـعـY االعـتـبـار في حـسـاب األقـدمـيـة
في الــــوكـــالــــة عــــنـــد تــــثــــبـــيـت اHـــســــتــــخـــدم عــــقب الــــفــــتـــرة

التجريبية.
تـثبت عالقة العـمل بعقـد Hدة غير مـحددة أو محددة
حسب نوع النشاطات واحتياجات تسيير هذه الهياكل.

الفصل الثانيالفصل الثاني

التصنيفالتصنيف

اHــــاداHــــادّة ة 7 : :  تــــوزع مـــــنــــاصـب الــــعــــمـل عــــلى مـــــســــتــــوى
الوكـالة إلى أربـعة (4) أصـناف مـناصب عـملr تنـقسم هي

األخرى إلى مجموعات مناصب عمل.

- الــصــنف األول من مـــنــاصب الــعــمـل : يــتــكــون من
r"إطارات سامية"

- الـصـنف الـثـانـي من مـنـاصب الـعـمل : يـتـكـون من
r"إطارات"

- الـصـنف الـثـالث من مـنـاصـب العـمـل : يتـكـون من
r"هرةHا YستخدمHا"

- الـصـنف الــرابع من مـنــاصب الـعـمل : يــتـكـون من
"مستخدمي الدعم".

حتــدد قـــائــمــة مــنـــاصب الــعـــمل لــكل صـــنف عــمل في
القواعد الداخلية للوكالة.

اHاداHادّة ة 8 : :  يـتضـمن صنف مـناصب الـعمل "اإلطارات
الــســامــيــة" مــنــاصـب عــمل تــتــطــلـب مــســتــوى تــأهــيل عــال
يـسـمـح بـضـمـان نـشـاطـات الـتـشـاور وتـنـسـيق الـهـيـاكل أو
إدارة هـــيــكل تــنـــفــيــذ ومـــتــابــعــة مـــخــطــطــات الـــعــمل الــتي

يصادق عليها مجلس إدارة الوكالة.

يـشترط لاللـتحاق بهـذا الصنف من مـناصب العمل
تــكــويـن جــامــعي وخــبـــرة مــثــبــتــة في مـــنــاصب تــأطــيــر أو

تسيير.

9 : :  يـــــــتـــــــضـــــــمـن صـــــــنـف مـــــــنـــــــاصـب الـــــــعـــــــمل اHــــــاداHــــــادّة ة 
"اإلطـارات" مـنـاصب الـعـمل اHـوافـقـة لـنـشـاطـات الـتـصـور
أو الـتـحـلـيـل أو اخلـبـرة ذات الـطـابع الـتـقـني أو الـقـانـوني

أو اإلداري الذي ال يتضمن مسؤولية تسيير هيكل.

تـشترط لاللـتحاق بهـذا الصنف من مـناصب العمل
شـــهـــادة جـــامـــعـــيـــة أو مـن مـــدرســـة تـــكـــوين عـــال أو مـــؤهل
معترف �عادلـته في الشعبة اHوافقة للنشاطات الواجب

�ارستهاr يرفق عند االقتضاءr بخبرة مهنية.

اHــــــاداHــــــادّة ة 10 : :  يـــــــتــــــضـــــــمن صـــــــنف مـــــــنــــــاصـب الــــــعـــــــمل
"اHسـتخـدمون اHـهرة" مـنـاصب العـمل اHوافـقة لـنشـاطات

اHهارة ذات الطابع التقني أو اHالي أو اإلداري.

تـشترط لاللـتحاق بهـذا الصنف من مـناصب العمل
شــهــادة أو مـــؤهل مــعــتــرف �ـــعــادلــتهr يــتـــوج تــكــويــنــا في
الـشـعــبـة اHـوافــقـة لـلــنـشـاطـات الــواجب �ـارسـتــهـاr يـرفق

بخبرة مهنية.
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الفصل الرابعالفصل الرابع

العقوبات واإلجراءات التأديبيةالعقوبات واإلجراءات التأديبية

القسم  األولالقسم  األول

العقوبات التأديبيةالعقوبات التأديبية

اHـاداHـادّة ة 25 : :  يـعد كل إخـالل بااللـتـزامـات اHـهنـيـة خـطأ
مهنيا يعرض صاحبه إلى عقوبة تأديبية.

26 : :  يــصـنـف مـجــلس إدارة الــوكــالــة األخــطـاء اHـاداHـادّة ة 
اHــهـــنـــيـــة بـــحـــسب درجـــة خـــطـــورتــهـــا وظـــروف ارتـــكـــابـــهــا
ونتائجها أو األضرار التي تمس سير اخلدمةr كما يأتي:

rاخلطأ من الدرجة األولى -

rاخلطأ من الدرجة الثانية -

- اخلطأ من الدرجة الثالثة.

27 : :  دون اإلخالل بـــــاHـــــتـــــابـــــعـــــات اجلـــــنـــــائـــــيــــة اHــــاداHــــادّة ة 
اHـنصـوص عـليـهـا في التـشـريع اHـعمـول بهr �ـكن معـاقـبة
كل مـــســتــخـــدم ارتــكب خـــطــأ مــهـــنــيــاr بـــإحــدى الــعـــقــوبــات

التأديبية اآلتية :

1)  اخلطأ من الدرجة األولى :)  اخلطأ من الدرجة األولى :

rالتنبيه -

rاإلنذار الكتابي -

rالتوبيخ -

- التوقيف عن العمل من يوم إلى 3 أيام.

2)  اخلطأ من الدرجة الثانية :)  اخلطأ من الدرجة الثانية :

- التوقيف عن العمل من 4 إلى 8 أيام.

3) اخلطأ من الدرجة الثالثة :) اخلطأ من الدرجة الثالثة :

rالتوقيف عن العمل من 10 إلى 15 يوما -

rالتنزيل في الرتبة -

- التسريح.

القسم  الثانيالقسم  الثاني

اإلجراءات التأديبيةاإلجراءات التأديبية

28 : :  يــســلّم اHــســؤول الــســلّــميr عــنــد مــعــايــنــة اHـاداHـادّة ة 
خـطأ مـهـنيr طلب اسـتفـسار كـتـابي للـمسـتخـدم اHفـترض
أنه مــرتـكب اخلــطـأ الـذي يــتـعـY عــلـيه تــقـد   تـوضــيـحـات

كتابية على نفس اHطبوع في أجل يومي (2) عمل.

17 : : �ـــــــكـن أحـــــــد األطــــــــرافr خالل الــــــــفـــــــتـــــــرة اHــــــاداHــــــادّة ة 
التـجريبـيةr فسخ عالقـة العمل دون تـعويضـات أو إشعار

مسبق.

القسم  الثانيالقسم  الثاني

الترقية في الدرجة والترقيةالترقية في الدرجة والترقية

اHـاداHـادّة ة 18 : :  يـخــضع كل مــســتـخــدم دوريـا إلـى تـقــيـيم
لكفاءاته اHهنية ولطريقته في أداء خدمته.

يحدد مجلس اإلدارة مـعايير التـقييم لالستفادة من
ترقية  و/أو ترقية في الدرجة.

19 : :  لـــكـل مـــســـتـــخـــدم احلق فـي الـــتـــرقـــيـــة في اHــاداHــادّة ة 
الــــدرجـــــةr حــــسب نــــظـــــام درجــــات يــــتــــضـــــمن عــــشـــــــر (10)

درجاتr كحد أقصىr فـي نفس مستوى التأهيل.

تـــتـم هـــذه الـــتــــرقـــيـــة فـي الـــدرجـــة عــــلى أســـاس مـــدة
أدنــاهـــا ســنـــتــان (2) وســتــة (6) أشــهــــر أو مـــــدة أقــصــاهــا

ثالث (3) سنوات وستة (6) أشهر.

اHـــــاداHـــــادّة ة 20 : :  �ـــــكـن كل مــــــســـــتـــــخــــــدم االســـــتــــــفـــــادة من
الــتـرقــيــة من مــنـصب عــمل إلى آخــر عــلى مـســتــوى نـفس
صـنف مـنـاصب الـعمـل أو من صـنف مـناصـب العـمل  إلى

آخر طبقا للقواعد الداخلية للوكالة.

القسم الثالثالقسم الثالث

توقيف عالقة العمل وإنهاؤهاتوقيف عالقة العمل وإنهاؤها

اHاداHادّة ة 21 : :  القواعد الـتي تنظم توقيف عالقة العمل
وإنـــهـــاءهـــا هـــي تـــلك احملــــددة في اHـــواد من 64 إلى 74 من
الـــقـــانــون رقـم 90 - 11 اHــؤرّخ في 26 رمـــضـــان عــام 1410

اHوافق 21 أبريل سنة 1990 واHذكور أعاله.

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 22 : :  ال �ــــــــكـن أي مــــــــســــــــتــــــــخــــــــدم يــــــــرغـب في
االســـتــقـــالــة تـــرك مــنــصـــبه إال بــعـــد فــتـــرة إشــعــار مـــســبق

بثالثة (3) أشهر.

و�ـكن الـوكالـة أن تـعـفي اHـسـتـخدم من كـل أو بعض
من مدة هذا اإلشعار اHسبق.

اHــاداHــادّة ة 23 : : تــســلّـم لــلــمـــســتــخـــدم عــنــد تــوقـــيف عالقــة
الـــعـــمـلr شـــهـــادة عــــمل تـــبــــY تـــاريخ الــــتـــوظـــيـف وتـــاريخ
تـوقـيف عالقـة الـعـملr وكــذا مـنـاصب الـعـمل الـتي شـغـلـهـا

مع اHراحل اHوافقة لها.

اHاداHادّة ة 24 : :  يـحدد نظـام مرتبات مـستخـدمي الوكالة
�وجب مرسوم تنفيذي. 
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37 : : �ــكـن اHــديــر الــعــام لــلــوكــالــةr وبــنــاء عــلى اHـاداHـادّة ة 
طلب من اHـعني إذا بـرر ذلك سـلوك ومـردودية مـستـخدم
مـعاقبr اتـخاذ قـرار بإعـادة تأهـيله من الـعقـوبة الـصادرة
ضـــــده بـــــعـــــد أخـــــذ رأي اHـــــســـــؤول الــــــســـــلّـــــمي وذلـك ضـــــمن

الشروط اآلتية :

 rسنة (1) بعد تطبيق العقوبة من الدرجة األولى -

- ســنـتـY (2)  بــعـــد تــطــبـــيق الــعـــقــوبـــة من الــدرجــة
rالثانية

- ثالث (3) ســــنــــوات بــــعــــد تــــطــــبــــيق الــــعــــقــــوبــــة من
الدرجة الثالثة غير التسريح.

ال �ـكن إعـادة الـتـأهــيل في حـالـة الـعـود إلى ارتـكـاب
نفس اخلطأ أو أخطاء من درجات مختلفة.

اHــاداHــادّة ة 38 : :  يـــحـــدد اHـــديــر الـــعـــام لـــلـــوكــالـــة الـــقـــواعــد
الــداخــلـيــة اHــتــعـلــقــة بــتـســيــيــر مـســتــخــدمي الــوكـالــة بــعـد

اHصادقة عليها من طرف مجلس اإلدارة.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 15 -  - 309 مــؤرخ في  مــؤرخ في 24 صــفــر عـام صــفــر عـام
1437 اHوافـق  اHوافـق 6 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة r2015 يتضمـن مهامr يتضمـن مهام

الـلـجـان اHـتـخـصـصـة اHـنـشـأة لـدى الـوكـالـة الـوطـنـيةالـلـجـان اHـتـخـصـصـة اHـنـشـأة لـدى الـوكـالـة الـوطـنـية
لـلـمـواد الصـيـدالنـيـة اHـسـتـعـمـلـة في الـطب الـبـشريلـلـمـواد الصـيـدالنـيـة اHـسـتـعـمـلـة في الـطب الـبـشري

وتشكيلها وتنظيمها وسيرها.وتشكيلها وتنظيمها وسيرها.

ــــــــــــــــــــ

rإن الوزيــر األول

- بـناء عـلى تـقريـر وزيـر الصـحـة والسـكان وإصالح
rستشفياتHا

- وبـــنـــاء عـــلـى الـــدســـتــــورr ال ســـيـــمــــا اHـــادتـــان 3-85
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اHــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

rتممHعدل واHا rتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 07-01 اHــؤرخ في 11 صــفــر
عام 1428 اHوافق أول مـارس سنة 2007 واHتـعلق بحاالت
الـــــتــــــنـــــافي وااللــــــتـــــزامــــــات اخلـــــاصــــــة بـــــبــــــعض اHــــــنـــــاصب

rوالوظائف

- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

اHاداHادّة ة 29 : :  يرسل اقتراح الـعقوبة اHـسؤول السلّمي
Yـديــر الــعـام لــلــوكـالــة مــرفـقــا بــتـقــريــر مـفــصل يــبـHإلـى ا
الــوقـائع والـشــهـادات وكل عـنــاصـر الـتـقــديـر األخـرى الـتي

تعد مفيدة.

30 : :  تــــصـــــدر الـــــعـــــقــــوبـــــات الـــــتـــــأديــــبـــــيـــــة من اHــــاداHــــادّة ة 
الـدرجـتـY األولى والثـانـيـة بقـرار مـبرر مـن اHديـر الـعام
لـلوكـالـة عـلى أسـاس تقـريـر مـفصـل من اHسـؤول الـسـلّمي

Hرتكب اخلطأ اHهني.

اHـاداHـادّة ة 31 : :  تـصـدر الـعـقـوبات الـتـأديـبـيـة من الـدرجة
الــثـالـثــة �ـقـرر مــبـرر من اHـديــر الـعـام لــلـوكـالــة بـعـد أخـذ

رأي اجمللس التأديبي.

اHاداHادّة ة 32 : :  يتشكل اجملـلس التأديبي اHـنصوص عليه
في اHادة 31 أعالهr من سـتة (6) أعضـاء موزعـY بحصص
مـتــسـاويــة بــY �ـثــلي إدارة الـوكــالــة اHـعــيـنــY من طـرف
rYــنـتــخـبـHا YـســتـخــدمـHــديـر الــعـام لــلـوكـالــة و�ـثــلي اHا

ويرأسه مسؤول الهيكل اHكلف باHوارد البشرية.

حتـدد مـدة عـهـدة أعــضـاء اجملـلس الــتـأديـبي بـأربع (4)
سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

يـــعــد اجملـــلس الـــتـــأديـــبي نــظـــامه الـــداخـــلي ويـــصــادق
عليه.

33 : :  يــتم إخــطــار اجملــلس الــتـأديــبي مـن طـرف اHـاداHـادّة ة 
اHـــديــر الـــعـــام لــلـــوكـــالــة عـــلى أســـاس  تــقـــريـــر مــفـــصل من
اHــســؤول الــســلّــمي والــتــبــريــرات الــتـي يـقــدمــهــا مــرتــكب
اخلــطـأ اHــهــني في أجل أقــصــاه ثالثـون (30) يـومــاr ابــتـداء

من تاريخ معاينة اخلطأ.

اHـاداHـادّة ة 34 : :  يــتـعـY عــلى اجملـلس الــتـأديـبي االســتـمـاع
في أجل ال يـتـجـاوز عـشرين (20) يـومـاr ابـتـداء من تاريخ
اإلشـعـارH rــرتـكب اخلــطـأ الـذي �ــكـنه االســتـعـانــة بـشـخص

يختاره.

اHـاداHـادّة ة 35 : :  �ـكن كل مـسـتــخـدم مـعـاقب بــسـبب خـطـأ
من الــدرجـة الــثـانـيــة أن يـقــدم في أجل خــمـســة عـشـر (15)
يـوماr ابـتـداء من تـاريخ تبـلـيغ قـرار العـقـوبـةr طعـنـا لدى
اجملـــلـس الـــتــــأديـــبـي الـــذي يــــجب أن يــــفـــصل فـي ذلك خالل

ثمانية (8) أيا م.

اHـاداHـادّة ة 36 : :  �ـكن كل مـسـتــخـدم مـعـاقب بــسـبب خـطـأ
من الــدرجـة الـثــالـثـة إخـطــار مـفـتــشـيـة الـعــمل و/أو اجلـهـة
rفي أجل خــمــســة عــشــر (15)  يــومــا rالــقــضــائــيــة اخملــتــصــة
ابـتداء مـن تاريخ تـبـلـيغ قـرار الـعقـوبـةr طـبـقـا للـكـيـفـيات

احملددة �وجب التشريع والتنظيم اHعمول بهما.
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rتعديل مقررات التسجيل وجتديدها -

- ســحب مــقـررات الــتــســجـيل أو الــتــنـازل عــنــهـا أو
توقيفها اHؤقت.

اHــادةاHــادة 4 : : تتكون جلنة تسجيل األدوية من :

rخبير (1) في الكيمياء الصيدالنية -

rخبير (1) في الصيدلة التقنية -

rخبير (1) في علم السموم الصيدالني - 

rخبير (1) في اليقظة الصيدالنية - 

rخبير (1) في البيولوجيا -

rخبير (1) في البيوتكنولوجيا -

rخبير (1) في علم األدوية الصيدالنية - 

rخبير (1) في التنظيم الصيدالني  -

- خــبـيـر (1) عــيـادي حـسب الــصـنف الـعـالجي مـعـني
بأشغال اللجنة اHسجلة في جدول األعمال.

القسم الثانيالقسم الثاني

جلنة اHصادقة على اHواد الصيدالنية واHستلزماتجلنة اHصادقة على اHواد الصيدالنية واHستلزمات
الطبية  اHستعملة في الطب البشريالطبية  اHستعملة في الطب البشري

اHـــــــادةاHـــــــادة 5 : : تــــــكــــــلـف جلـــــنــــــة اHــــــصــــــادقــــــة عــــــلـى اHـــــواد
الصـيـدالنيـة واHـستـلزمـات الـطبـيـة اHسـتـعمـلـة في الطب

البشري بإبداء رأيهاr على اخلصوصr فيما يأتي :

- مــلـفـات طـلـبـات اHـصـادقــة عـلى اHـواد الـصـيـدالنـيـة
rستلزمات الطبيةHوا

rصادقة وجتديدهاHتعديالت مقررات ا -

- سحب مقررات اHصادقة أو توقيفها اHؤقت.

اHـادةاHـادة 6 :  : تتكون جلنة اHصادقة من :

rخبير (1) في الفيزياء الصيدالنية -

rخبير (1)  في الكيمياء الصيدالنية -

rخبير (1)  في اليقظة بخصوص العتاد الطبي -

- خـبـير (1)  في الــتـنـظـيم الـتـقـني في مـجـال اHـواد
rستلزمات الطبيةHالصيدالنية وا

rخبير (1)  في علم السموم الصيدالني -

- خبير (1)  عيادي معـني بكل نوع من اHستلزمات
الطبية مسجل في جدول أعمال اللجنة.

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 92-284 اHؤرخ
في 5 مـــــحـــــرم عـــــام 1413 اHـــــوافق 6 يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة 1992
واHـتــعــلق بــتــســجـيـل اHـواد الــصــيــدالنــيـة اHــســتــعــمــلـة في

rالطب البشري
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 92-286 اHؤرخ
في 5 مـــــحـــــرم عـــــام 1413 اHـــــوافق 6 يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة 1992
واHـــــتــــعــــلـق بــــاإلعـالم الــــطــــبـي والــــعـــــلــــمي اخلـــــاص بــــاHــــواد

rستعملة في الطب البشريHالصيدالنية ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-379 اHؤرخ
في 25 ذي احلـجة عام 1432 اHوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يــحــدد صالحــيــات وزيـر الــصــحــة والــسـكــان وإصالح

rستشفياتHا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 15-  308
اHــؤرخ في 24 صــفــر عــام 1437 اHــوافق 6 ديــســمـــبــر ســنــة
2015 الـــــذي يــــحــــدد مـــــهــــام الــــوكــــالـــــة الــــوطــــنــــيـــــة لــــلــــمــــواد

الـصــيـدالنـيـة اHــسـتـعـمــلـة في الـطب الــبـشـري وتـنــظـيـمـهـا
rستخدميهاH وسيرها وكذا القانون األساسي

   rو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -
يرسم ما يأتـي :يرسم ما يأتـي :

اHادة األولى :اHادة األولى :  تطبـيقا ألحـكام اHواد 173-4 (اHـطة3)
و 175 (الــفــقــرة 2 ) و 193 (الــفــقــرة 3 ) و 194 (الــفــقــرة 5 )
من الـقـانون رقم 85-05 اHـؤرخ في 26 جـمـادى األولى عام
1405 اHوافق 16 فبراير سنة 1985 واHذكور أعالهr يهدف

هذا اHـرسوم إلى حتديد مـهام اللـجان اHتـخصصـة اHنشأة
لـدى الوكـالة الـوطنـية لـلمـواد الصـيدالنـية اHـستـعمـلة في

الطب البشري وتشكيلها وتنظيمها وسيرها.
الفصل األولالفصل األول

مهام اللجان اHتخصصة وتشكيلهامهام اللجان اHتخصصة وتشكيلها
اHـادةاHـادة 2 : : تـدلي اللجان اHـتخصصـة اHنصوص عـليها
في اHــواد 3 و 5 و 7 و 9 أدنـــاه بــــرأيـــهـــاr كل فـــيـــمـــا يـــخص
مجال اختصاصهـا حول اHلفات التقنية اإلدارية للطلبات
التي يعـرضها علـيها اHدير الـعام للوكـالة الوطنـية للمواد

الصيدالنية اHستعملة في الطب البشري.
القسم األولالقسم األول

جلنة تسجيل األدويةجلنة تسجيل األدوية
rادة 3 : : تكلف جلنـة تسجيل األدوية باإلدالء برأيهاHادةاHا

على اخلصوصr فيما يأتي :
- مــلــفـات طــلـبــات الـتــسـجــيل وطــلـبــات الـتــراخـيص

rؤقتة الستعمال األدويةHا
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- خــبــيـر (1) عـن كل جلــنــة مــتــخــصـصــة مــذكــورة في
اHادة 2 أعاله يعينه نظراؤه.

Yاألشخـاص اخملتـص Yثـلو الـوزارات من بـ� Yيعـ
في مجال حتديد أسعار األدوية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
تنظيم اللجان اHتخصصة وسيرهاتنظيم اللجان اHتخصصة وسيرها

11 ::  تـنـتخب كـل جلنـة مـتخـصـصة مـنـسقـا لـها اHادة اHادة 
من ضمن خبرائها.

اHـادة اHـادة 12 :  :  ال �ــكن أيّـا كــان له مـصــلـحــة مـبــاشـرة أو
غــــيـــر مــــبـــاشــــرة ولــــو بـــواســــطـــة شــــخص آخــــر في إنــــتـــاج
واسـتـيـراد وتـسـويق اHـواد الـصـيـدالنـيـةr أن يـعـY كـعـضـو

ضمن جلنة متخصصة.
يـجب على اخلـبـراء األعضـاء في اللـجـان اHتـخصـصة
واخلـبراء الذين تلـجأ إليهم الـلجان توقيع تـصريح كتابي

بعدم التنافي �ناسبة كل طلب خبرة.
اHـــــادة اHـــــادة 13 : : يـــــعـــــY األعـــــضــــاء اخلـــــبـــــراء في الـــــلـــــجــــان
اHــتــخــصــصــة من طــرف اHــديــر الــعــام لــلــوكــالــة الــوطــنــيــة
لـلـمواد الـصـيـدالنيـة اHـستـعـمـلة في الـطب الـبـشري طـبـقا
لـلــمــعــايـيــر والــشـروط احملــددة في الــنــظـام الــداخــلي لــهـذه

الوكالة.
اHــادة اHــادة 14 : يــعـــY أعــضــاء الــلـــجــان اHــتــخـــصــصــة Hــدة
ثالث (3) سـنـوات قـابـلـة لـلـتـجـديـد من طـرف اHـديـر الـعـام
لــلـوكــالــة الـوطــنــيــة لـلــمــواد الـصــيــدالنـيــة اHــســتـعــمــلـة في
الطب الـبشـريr بـناء عـلى اقتـراح من الـسلـطة أو الـهيـئة

التي يتبعونها.
فـي حــالــة انــقــطــاع عــهــدة أحـــد أعــضــاء الــلــجــنــةr يــتم
اســـتــخالفـه حــسب األشـــكــال نــفـــســهـــا لــلــمـــدة الــبـــاقــيــة من

العهدة.
Yــتــخــصـصــة أن تــســتــعـH15 : :  �ــكن الــلـجــان ا اHـادة اHـادة 
بـكل شـخص من شـأنـه أن يـسـاعـدها فـي أشـغـالـهـا بـالـنـظر

إلى كفاءاته.
16 ::  جتــتــمع الــلــجــان اHــتــخــصــصــة بــنـاء عــلى اHـادة اHـادة 

استدعاء من منسقها كلّما اقتضت احلاجة ذلك.
اHادة اHادة 17 :: يقوم منسقو اللجان بإعداد االستدعاءات
وإرسـالـهــا إلى األعـضــاء قـبل  ثـمــانـيـة (8) أيـام عـلى األقل

من تاريخ انعقاد االجتماع.
اHـادة اHـادة 18 ::  ال تـصح اجــتـمـاعـات الـلـجــان اHـتـخـصـصـة
إال بـــحــــضـــور أغــــلـــبـــيــــة األعـــضـــاء. وفـي حـــالـــة عــــدم بـــلـــوغ
الـنـصـابr يـبـرمج اجـتــمـاع جـديـد خالل الـثـمـانـيـة (8) أيـام

القسم الثالثالقسم الثالث

جلنة مراقبة اإلعالم الطبي والعلمي واإلشهارجلنة مراقبة اإلعالم الطبي والعلمي واإلشهار

اHـــــادةاHـــــادة 7 : : تـــــكـــــلف جلـــــنـــــة مــــراقـــــبـــــة اإلعالم الـــــطـــــبي
والـــعــلــمـي واإلشــهــار بـــإبــــداء رأيـــهــــاr عــلــــى اخلــصـــــوص

فيما يأتي :

- ملفات الطلـبات اHتعلقـة باإلعالم الطبي والعلمي
rستلزمات الطبيةHواد الصيدالنية واHحول ا

- منح تـأشيرة اإلشهـار اHتعـلقة بـاHواد الصـيدالنية
واHستلزمات الطبية أو رفضها أو سحبها.

اHــــادة اHــــادة 8 :  : تـــــتــــكــــون جلــــنــــة مـــــراقــــبــــة اإلعـالم الــــطــــبي
والعلمي واإلشهار من :

rخبير (1)  في علوم اإلعالم -

rخبير (1)  في االتصال والتسويق -

rخبير (1)  في التوضيب الصيدالني -

- خبير (1)   في اإلعالم الطبي.

القسم الرابعالقسم الرابع

جلنة دراسة أسعار اHواد الصيدالنية واHستلزماتجلنة دراسة أسعار اHواد الصيدالنية واHستلزمات
الطبية اHستعملة في الطب البشريالطبية اHستعملة في الطب البشري

اHــــــادةاHــــــادة 9 :  : تـــــــكـــــــلـف جلـــــــنــــــــة دراســـــــة أســـــــعـــــــار اHـــــــواد
الصـيـدالنيـة واHـستـلزمـات الـطبـيـة اHسـتـعمـلـة في الطب
البـشري بدراسة أسـعار اHواد الـصيدالنـية واHسـتلزمات
rعـند اإلنتاج وعـند االستيراد rالـطبية وإبداء الـرأي فيها
الــتي يــقــتـرحــهــا اHــتــعــامل لــكل مــنــتــوج ومــســتــلـزم طــبي
خـاضع لـلتـسـجـيل أو اHـصـادقة عـلى أسـاس مـلف يـتـضمن

الوثائق االقتصادية واHالية الضرورية.

اHـــــادةاHـــــادة 10 :  : تـــــتــــــكـــــون جلـــــنــــــة دراســـــة أســــــعـــــار اHـــــواد
الصـيـدالنيـة واHـستـلزمـات الـطبـيـة اHسـتـعمـلـة في الطب

البشري من :

rكلف بالصحةHثل عن الوزير ا� -

- �ـثـلY (2) عن الـوزيـر اHـكــلف بـاHـالـيـة (اHـديـريـة
r(ديرية العامة للضرائبHالعامة للجمارك وا

rكلف بالتجارةHثل عن الوزير ا� -

rكلف بالضمان االجتماعيHثل عن الوزير ا� -

rخبير (1) في احملاسبة التحليلية -

rخبير (1) في اقتصاد الصحة -
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الــــتي تــــلي تــــاريـخ االجــــتــــمــــاع اHــــؤجل. ويــــصـح اجــــتــــمـــاع
اللجنةr حينئذr مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.

اHــــــادة اHــــــادة 19 ::  تــــــتـم اHــــــصـــــــادقــــــة عــــــلـى آراء الـــــــلــــــجــــــان
اHتخصصة بـاألغلبية البسيطة لألعضاء احلاضرين. وفي
YــنـــســـقــHتــكـــون أصـــوات ا rحــالـــة تـــســاوي عـــدد األصـــوات

مرجحة.
اHــــادة اHــــادة 20 ::  تـــدوّن آراء الــــلــــجــــان اHــــتــــخـــصــــصــــة في
مــــحـــاضــــر وتـــســــجل في ســــجل مـــرقـم ومـــؤشــــر من طـــرف

منسق اللجنة.
اHادة اHادة 21 ::  يجب أن تبدي الـلجان اHتخـصصة رأيها
في كل مـلف يعـرض علـيهـا خالل الثالثY (30) يـوما التي
تــلي تــاريخ إخــطــارهــا. غــيـر أنـهr �ــكن تــمــديـد هــذا األجل
�ـدة ال تـتــجـاوز ثالثـY (30) يــومــا عــنـدمــا يــطــلب تــتــمـيم

اHلف أو تقد  توضيحات كتابيا.
اHادة اHادة 22 ::  يجـب أن يبـلغ الرأي الـذي تبـديه اللـجان
في كل مـلف مـدروس إلى اHـديـر الـعـام للـوكـالـة الـوطـنـية
لـلــمـواد الــصـيــدالنـيــة اHـسـتــعـمــلـة في الــطب الـبــشـري في

اآلجال اHنصوص عليها في اHادة 21 أعاله.
اHـادة اHـادة 23 ::  يـلـزم أعضـاء الـلـجـان اHـتخـصـصـة بـالـسر

اHهني.
اHادة اHادة 24 ::  تـعد اللجـان اHتخصـصة نظامـها الداخلي

الذي يحدد تنظيمها وسيرها وتصادق عليه.
اHـادة اHـادة 25 ::  تعـد الـلـجـان اHـتـخـصصـة تـقـريـرا سـنـويا

عن نشاطاتها وترسله إلى اHدير العام للوكالة.
اHادة اHادة 26 ::  تتولى مصالح الوكالة أمانة اللجان.

اHادة اHادة 27 ::  جتتمع اللجان في مقر الوكالة.
الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام مالية

28 ::  يـــــتــــقـــــاضـى اخلـــــبــــراء أعـــــضـــــاء الـــــلـــــجــــان اHــــادة اHــــادة 
اHـتــخـصـصـة واخلـبـراء الـذيـن تـلـجـأ إلـيـهـم الـلـجـان مـكـافـأة

مالية طبقا للكيفيات احملددة عن طريق التنظيم.
اHــــادة اHــــادة 29 ::  تــــتــــكــــفل الــــوكــــالــــة الــــوطــــنــــيــــة لــــلــــمــــواد
الـصــيـدالنــيـة اHــسـتــعــمـلــة في الـطب الــبـشــري بـالــنـفــقـات
اHـرتـبـطـة بـاHـكـافـأة اHـالـيـة اHـنـصـوص عـلـيـها فـي اHادة 28

أعالهr وكذا نفقات سير اللجان اHتخصصة.
30 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 24 صــــفــــر عــــام 1437 اHــــوافق 6

ديسمبر سنة 2015.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مــرســوم تــنــفـيــذي رقممــرســوم تــنــفـيــذي رقم  15 -  - 311 مـؤرخ في  مـؤرخ في 25 صــفــر عـام صــفــر عـام
1437 اHـوافـــق  اHـوافـــق 7 ديـسـمـبـر سـنة  ديـسـمـبـر سـنة r2015 يـتـضـمن نـقلr يـتـضـمن نـقل

اعـــــتــــمــــاد في مــــيــــزانــــيـــة تــــســــيــــيــــر وزارة الـــفـالحـــةاعـــــتــــمــــاد في مــــيــــزانــــيـــة تــــســــيــــيــــر وزارة الـــفـالحـــة
والتنمية الريفية والصيد البحري.والتنمية الريفية والصيد البحري.

ــــــــــــــــــــ
rإنّ الوزير األول

rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 85 - 3

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Yبقوان
- و�ـــقـــتــضـى األمــر رقم 15-01 اHــؤرخ في 7 شــوال
عام 1436 اHوافق 23  يوليو سنة 2015  واHتضمن قانون

r2015 الية التكميلي لسنةHا
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـــقــــتــــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي  رقم 15 -283
اHـؤرخ فـي 26  مــحـرم عـام 1437 اHـوافق 9 نـوفـمـبـر سـنـة
rتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير الدولةH2015 وا 

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يـلـــغــى مـن مــيـــزانــيــة ســـنـــة 2015
اعــتــمــاد قـــدره ســتــة ماليــيــر وخــمــســة وتــســعــون مــلــيــون
ديـنـار (6.095.000.000 دج)  مـقـيّــــد في مــيـزانـيـة تــسـيـيـر
وزارة الـفالحـــة والتـنـميـــة الـريـفيـــة والـصـيــد الـبـحـري
وفـي الـــبـــاب رقم 44-53 " مــســـاهـــمــة لـــلــديـــوان الـــوطــني

اHهني للحليب".
اHـاداHـادّة ة 2 :  : يخصص Hـيزانيـة سنة 2015 اعتـماد قدره
ســـــتـــــة مـاليـــــيـــــر وخـــــمـــــســـــة وتـــــســـــعـــــون مـــــلـــــيـــــون ديـــــنـــــار
(6.095.000.000 دج) يــقــيّــــد في مــيــزانــيـة تــســيــيـر وزارة
الـفالحـــة والــتـنـمـيـــة الـريـفـيــــة والـصـيـــد الـبـحــري وفـي
الـبــاب رقم 44-34 "مـســاهـمــة لـلــديـوان اجلــزائـري اHــهـني

للحبوب".
اHــاداHــادّة ة 3 : : يــكـلـــف وزيـــر اHـالــيــــة ووزيــر الـفالحـــة
والــتـــنــمـــيــــة الـــريــفـــيــــة والـــصــيــــد الـــبــحــــريr كل فـــيـــمــا
يخــصّهr بتنفيذ هـــذا اHرســوم الذي ينـشـر في اجلريدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 25 صــــفــــر عــــام 1437 اHــــوافق 7

ديسمبر سنة 2015.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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اخملـــصـــصـــة لـــوزيـــرة الـــتـــربـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة من مـــيـــزانـــيـــة
r2015 اليــة لسنةHالتسييــر �وجــب قانــون ا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يـلـــغــى مـن مــيـــزانــيــة ســـنـــة 2015
اعـــتـــمــــــاد قــــــدره تـــســعـــة وعـــشـــرون مـــلـــيـــارا وثالثـــمـــائــة
وثمـانـون مـلـيـون ديـنار (29.380.000.000 دج)  مـقـيّـــد في
ميـزانـيـة تـسيـيـر وزارة الـتـربـية الـوطـنـيـة وفي األبواب

اHبينة في اجلدول "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.
2 :  : يــخـصــص Hـيـزانيـة ســنـة 2015  اعـتـمــاد اHـاداHـادّة ة 
قــدره تسعة وعشرون مليارا وثالثمائة وثمانون مليون
ديـنار (29.380.000.000 دج)  يـقـيّـــد في مـيـزانـيـة تـسـيـير
وزارة التربية الـوطنية وفي األبواب اHبينة في اجلدول

"ب" اHلحق بهذا اHرسوم.
اHـاداHـادّة ة 3 : : يكلـــف وزيــر اHـاليـــة  ووزيـرة التربيـة
الــوطــنـيـــةr كل فــيـــمـا يــخــــصّهr بــتـنــفــيـذ هـــــذا اHــرســـوم
الـــذي يــــنــــشـــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســــمـــيّـــــة لـــلــــجـــمــــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 25 صــــفــــر عــــام 1437 اHــــوافق 7

ديسمبر سنة 2015.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مــرســوم تــنــفـيــذي رقممــرســوم تــنــفـيــذي رقم  15 -  - 312 مـؤرخ في  مـؤرخ في 25 صــفــر عـام صــفــر عـام
1437 اHـوافـــق  اHـوافـــق 7 ديـسـمـبـر سـنة  ديـسـمـبـر سـنة r2015 يـتـضـمن نـقلr يـتـضـمن نـقل

اعــــتـــمــــاد في مـــيـــزانـــيـــة تــــســـيـــيـــر وزارة الـــتـــربـــيـــةاعــــتـــمــــاد في مـــيـــزانـــيـــة تــــســـيـــيـــر وزارة الـــتـــربـــيـــة
الوطنية.الوطنية.

ــــــــــــــــــــ
rإنّ الوزير األول

rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 85 - 3

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Yبقوان
- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عــــــــام 1436 اHــــــــوافق 30 ديــــــــســــــــمــــــــبــــــــر ســــــــنــــــــة 2014

r2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ــقـــتـــضـى اHــرســــوم الـــتــنــفــيــذي  رقــم 15 - 38
اHـــــؤرخ فـي 11 ربـــــيــع الــــــثـــــانـي عـــــام 1436 اHــــــوافـق أول
فـــبــــرايــــر ســـنـــة  2015 واHـــتـــضـــمـن تـــوزيـع االعـــتـــمــــادات

1.460.000.000

1.220.000.000

290.000.000

2.970.000.000

اجلدول اHلحق (أ)اجلدول اHلحق (أ)

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

11 - 31

12 - 31

13 - 31

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط......
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واHنح اخملتلفة....
rـتــعـاقـدونHــسـتــخـدمــون اHـصــالح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولـة - اHا

الرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.
مجموع القسم األول

االعتمادات اHلغاة ( دج )االعتمادات اHلغاة ( دج )
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80.000.000

80.000.000

380.000.000

380.000.000

3.430.000.000

3.430.000.000

24.500.000.000

700.000.000

25.200.000.000

700.000.000

50.000.000

750.000.000

25.950.000.000

25.950.000.000

29.380.000.000

29.380.000.000

اجلدول اHلحق (أ) (تابع)اجلدول اHلحق (أ) (تابع)

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

12 - 32

13 - 33

31 - 31

32 - 31

21 - 33

31 - 33

القسم الثانيالقسم الثاني
اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح

اHـــصــالح الالمـــركــزيــة الـــتــابــعــة لـــلــدولــة - مــعـــاش اخلــدمــة واألضــرار
اجلسدية..............................................................................
مجموع القسم الثاني

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي..............
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
مؤسسات التعليم األساسي والثانوي والتقنيمؤسسات التعليم األساسي والثانوي والتقني

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHـصالـح الالمـركـزية الـتـابـعـة لـلـدولـة - مـؤسـسـات الـتـعـلـيم الـثـانوي
والتقني- الراتب الرئيسي للنشاط.......................................
اHـصالـح الالمـركـزية الـتـابـعـة لـلـدولـة - مـؤسـسـات الـتـعـلـيم الـثـانوي
والتقني- التعويضات واHنح اخملتلفة......................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHـصالح الالمركزية الـتابعة للـدولة - مؤسسات الـتعليم األساسي -
اHنح العائلية.......................................................................
اHـصالـح الالمـركـزية الـتـابـعـة لـلـدولـة - مـؤسـسـات الـتـعـلـيم الـثـانوي
والتقني - اHنح العائلية.......................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اHلغاة........................................................مجموع االعتمادات اHلغاة........................................................

االعتمادات اHلغاة ( دج )االعتمادات اHلغاة ( دج )
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1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

7.240.000.000

15.300.000.000

1.000.000.000

250.000.000

23.790.000.000

5.439.000.000

150.000.000

5.589.000.000

29.379.000.000

29.379.000.000

29.380.000.000

29.380.000.000

اجلدول اHلحق (ب)اجلدول اHلحق (ب)

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

11- 32

21- 31

22 - 31

23 - 31

33 - 31

23 - 33

33 - 33

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم الثانيالقسم الثاني

اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل..............
مجموع القسم الثاني
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
مؤسسات التعليم األساسي والثانوي والتقنيمؤسسات التعليم األساسي والثانوي والتقني

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHـصالح الالمركـزية الـتابـعة للـدولة - مـؤسسات الـتعـليم األساسي-
الراتب الرئيسي للنشاط......................................................
اHـصالح الالمركـزية الـتابـعة للـدولة - مـؤسسات الـتعـليم األساسي-
التعويضات واHنح اخملتلفة....................................................
اHـصالح الالمركـزية الـتابـعة للـدولة - مـؤسسات الـتعـليم األساسي-
اHــــســـتــــخـــدمــــون اHـــتــــعـــاقــــدونr الـــرواتـبr مـــنح ذات طــــابع عــــائـــلي
واشتراكات الضمان االجتماعي.............................................
اHـصالـح الالمـركـزية الـتـابـعـة لـلـدولـة - مـؤسـسـات الـتـعـلـيم الـثـانوي
والــتـقــني - اHـســتـخـدمــون اHـتــعـاقــدونr الـرواتبr مــنح ذات طـابع
عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي....................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHـصالح الالمركزية الـتابعة للـدولة - مؤسسات الـتعليم األساسي -
الضمان االجتماعي...............................................................
اHـصالـح الالمـركـزية الـتـابـعـة لـلـدولـة - مـؤسـسـات الـتـعـلـيم الـثـانوي
والتقني - الضمان االجتماعي...............................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة....................................................مجموع االعتمادات اخملصصة....................................................

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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مراسيم فردمراسيم فردّيةية
rةHفي والية قا rمحمد صالح دوادي -

rفي والية معسكر rمحمد كالي -
rفي والية ورقلة rمحمد كربوش --
rفي والية البيض rحبيب بن بوطة -

rفي والية خنشلة rرشيد قيشا -
rفي والية سوق أهراس rعبد الرحمان لواشرية -

- علي بولعتيقةr في والية غرداية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنـة r2015 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـد

إبـــــراهــــــيم صــــدوقr بــــصـــفـــتـــه كــــاتـــبــــا عـــــامــــا لــــواليــــــة
ســيدي بلعبـاس.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1437 اHـوافق  اHـوافق 23
نـوفـمـبـر سـنة نـوفـمـبـر سـنة r2015 يـتـضـمr يـتـضـمّن  إنـهـاء مـهـام رئـيـسةن  إنـهـاء مـهـام رئـيـسة

ديوان والي والية تامنغست.ديوان والي والية تامنغست.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHـوافق 23 نـوفـمبـر سـنة r2015 تـنهـى مهـام السّـيدة

فـــائـــزة بـــونـــيـفr بـــصـــفـــتـــهـــا رئــــيـــســـة ديـــوان والي واليـــة
تامنغستr لتكليفها بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســـومــان رئـــاســـيمــرســـومــان رئـــاســـيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 11  صـــفـــر عــام   صـــفـــر عــام 1437
اHـوافق اHـوافق 23  نـوفـمـبـر سـنـة   نـوفـمـبـر سـنـة r2015 يـتـضـمr يـتـضـمّـنـان إنـهاءـنـان إنـهاء

.Yفي واليت  Yعام Yمهام مفتش.Yفي واليت  Yعام Yمهام مفتش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنـة r2015 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـد

rبـصـفته مـفـتـشا عـامـا في واليـة تلـمـسان rتوفـيق لـعـيوار
لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنـة r2015 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـد

مــحـمــد خــمــيـســتي دادةr بــصــفــته مــفـتــشــا عــامــا في واليـة
إيليزيr لتكليفه بوظـيفة أخـرى.

مـراسـيـم رئـاسـيمـراسـيـم رئـاسـيّــة مـؤرــة مـؤرّخـة في خـة في 11 صــفـر عـام  صــفـر عـام 1437 اHـوافق اHـوافق
23  نوفمبر سنة   نوفمبر سنة r2015 تتضـمr تتضـمّن  إنهاء مهام كتابن  إنهاء مهام كتاب

عامY في الواليات.عامY في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنة r2015 تـنـهى مـهـام الـسّادة

اآلتــيــة أســـمــاؤهمr بــصــفـــتــهم كــتــابـــا عــامــY في الــواليــات
اآلتيةr لتكليفهم  بوظائف أخـرى :

rفي والية أدرار rعبد القادر برادعي -
rفي والية أم البواقي rتوفيق مزهود -

rفي والية البليدة rموسى غالي -
rفي والية تامنغست rأيت عيسى Yحس -

rفي والية تبسة rبلقاسم راقب -
rسيلةHفي والية ا rمحمد حجار -

rفي والية بومرداس rمحمد جمال خنفار -
rفي والية الطارف rمصطفى طيار -
rفي والية تيبازة rعيصام شرفة -

rالدفلى Yفي والية ع rتوفيق دزيري -
- عبد القادر طيانr في والية عY تموشنت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنة r2015 تـنـهى مـهـام الـسّادة

اآلتــيــة أســـمــاؤهمr بــصــفـــتــهم كــتــابـــا عــامــY في الــواليــات
اآلتيةr إلحالتهم على التّقـاعد :

rفي والية الشلف rسليمان مصطفى بلغول -
rفي والية األغواط rعبد الغاني رجعي -

rفي والية باتنة rأحمد لواشني -
rفي والية بسكرة rمحمد بوعام -

rفي والية بشار rعبد الباقي زياني -
rفي والية تيارت rقويدر معاشو -
rفي والية سطيف rمحمد جامع -

rفي والية سكيكدة rجموعي بن زيدة -
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مــرســـومــان رئـــاســـيمــرســـومــان رئـــاســـيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 11  صـــفـــر عــام   صـــفـــر عــام 1437
اHـوافق اHـوافق 23  نـوفـمـبـر سـنـة   نـوفـمـبـر سـنـة r2015 يـتـضـمr يـتـضـمّـنـان إنـهاءـنـان إنـهاء

مهام مديرين لإلدارة احمللية في الواليات.مهام مديرين لإلدارة احمللية في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنة r2015 تـنـهى مـهـام الـسّادة

اآلتــيــة أســمــاؤهمr بــصــفــتــهم مــديــرين لإلدارة احملــلــيــة في
الواليات اآلتيةr لتكليفهم بوظائف أخـرى :

rفي والية سكيكدة rYزين الدين تيبورت -
rفي والية قسنطينة rأحمد بلحداد -

- عبد اخلالق صيودةr في والية وهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنـة r2015 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـد

عــلي بـــوزيــديr بــصــفــته مــديـــرا لإلدارة احملــلــيــة في واليــة
بشارr لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1437 اHـوافق  اHـوافق 23
نـوفــمــبـر ســنـة نـوفــمــبـر ســنـة r2015 يــتــضـمr يــتــضـمّن  إنــهــاء مـهــام مــديـرن  إنــهــاء مـهــام مــديـر

التقنY والشؤون العامة في والية سطيف.التقنY والشؤون العامة في والية سطيف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنـة r2015 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـد

Yبـــصــــفـــته مـــديــــرا لـــلـــتـــقـــنـــ rأحـــمـــد زين الــــدين أحـــمـــودة
والـــشــــؤون الــــعــــامــــــة في واليــــــة ســــطـــــيـفr لـــتــــكــــلـــيــــفــه

بـوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـراسـيـم رئـاسـيمـراسـيـم رئـاسـيّــة مـؤرــة مـؤرّخـة في خـة في 11 صــفـر عـام  صــفـر عـام 1437 اHـوافق اHـوافق
23  نـــوفــمـــبـــر ســـنــة   نـــوفــمـــبـــر ســـنــة r2015 تـــتــضـــمr تـــتــضـــمّـن  إنـــهـــاء مـــهــامـن  إنـــهـــاء مـــهــام

رؤساء دوائر في الواليات.رؤساء دوائر في الواليات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنة r2015 تـنـهى مـهـام الـسّادة

اآلتــيـــة أســمـــاؤهم بـــصــفـــتــهم رؤســـاء دوائــر فـي الــواليــات
اآلتيةr لتكليفهم بوظائف أخـرى :

- والية أدرار :- والية أدرار :
دائرة زاوية كنتةr الطاهر جبار.

- والية بسكرة :- والية بسكرة :
دائرة فوغالةr عمر حاج موسى.

- والية تبسة :- والية تبسة :
دائرة نقرينr حسY بختي.

- والية تلمسان :- والية تلمسان :
دائرة مرسى بن مهيديr بوعالم عمراني.

- والية تيارت:- والية تيارت:
دائرة تيارتr عبد القادر رقاع.

- والية اجللفة :- والية اجللفة :
دائرة اإلدريسيةr محمد خلضر عزي.

- والية جيجـل :- والية جيجـل :
دائرة الطاهيرr األخضر زيدان.

- والية اHديـة :- والية اHديـة :
دائرة القلب الكبيرr محمد قورة.

- والية النعامة :- والية النعامة :
دائرة مكمن بن عمر r محمد البركة داحاج.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHـــــوافق 23 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة r2015 تـــــنـــــهى مـــــهـــــام

الــسّــيــدات والـسّــادة  اآلتــيــة أســمــاؤهمr بــصــفــتــهـم رؤسـاء
دوائر في الواليات اآلتيةr لتكليفهم بوظائف أخـرى :

- والية بشار :- والية بشار :
دائرة العبادلة : محمد بن مالك.

- والية البليدة :- والية البليدة :
دائرة البليدة : عابد بلمهل.

- والية تيارت :- والية تيارت :
دائرة رحوية : لعرج بن عدان.

- والية سطيف :- والية سطيف :
دائرة بوعنداس: بلقاسم قادري.

- والية قـاHة :- والية قـاHة :
دائرة حمام دباع : لبيبة وينز.

- والية قسنطينة :- والية قسنطينة :
دائرة اخلروب : بشير فار.

- والية مستغا® :- والية مستغا® :
دائرة سيدي علي : محمد بلكاتب.
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- والية سيدي بلعباس :- والية سيدي بلعباس :
دائرة سيدي بلعباس : سيف اإلسالم لوح.

- والية اHدية :- والية اHدية :
دائرة العمرية : بدر الدين أوراو.

- والية معسكر :- والية معسكر :
دائرة زهانة : نصيرة رمضان.

- والية وهران :- والية وهران :
rدائرة السانية : عباس بداوي
دائرة بطيوة : فريد محمدي.

- والية تيسمسيلت :- والية تيسمسيلت :
rدائرة األزهرية : محمد عمير

- والية بومرداس :- والية بومرداس :
rدائرة بومرداس : علي بن يعيش
دائرة برج منايل : كمال نويصر.

- والية برج بوعريريج :- والية برج بوعريريج :
دائرة راس الوادي : عبد النور نوري.

- والية عY تموشنت :- والية عY تموشنت :
دائرة حمام بوحجر : رشيدة عبدون.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنـة r2015 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـد

مـحمـد ملـيـانيr بصـفـته رئيـسا لـدائـرة تبـلـبالـة في والية
بشارr لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنـة r2015 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـد

مـصــطـفى دحــــوr بـصــفـتـه رئــيـســـا لـدائــــرة عــY وســـارة
في والية اجللفةr لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1437 اHـوافق  اHـوافق 23
Yكـتاب عـام Yن  تعـيYكـتاب عـام Yيتـضـمّن  تعـي rيتـضـم r2015 نـوفـمبـر سـنة نـوفـمبـر سـنة

في الواليـات.في الواليـات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHــوافق 23 نــوفــمـــبــر ســنــة r2015 تــعـــيّن الـــسّــيــدات

والـــسّـــادة اآلتـــيـــة أســـمـــاؤهـم كــتـــابـــا عـــامـــY فـي الـــواليــات
اآلتــية :

rفي والية أدرار rعابد بلمهل -

rفي والية الشلف rنصيرة رمضان -

rفي والية األغواط rآيت عيسى Yحس -

rفي والية أم البواقي rعبد النور نوري -

rفي والية باتنة rمحمد بلكاتب -

rفي والية بسكرة rمحمد بن مالك -

rفي والية بشار rعلي بن يعيش -

rفي والية البليدة rمحمد حجار -

rفي والية تامنغست rعبد القادر برادعي -

rفي والية تبسة rعبد القادر طيان -

rفي والية تلمسان rمحمد عمير -

rفي والية تيارت rأحمد بلحداد -

rفي والية تيزي وزو rYزين الدين تيبورت -

rفي والية اجللفة rعمار حاج موسى -

rفي والية سطيف rأحمد زين الدين أحمودة -

rفي والية سكيكدة rعيصام شرفة -

rفي والية سيدي بلعباس rفريد محمدي -

rفي والية عنابة rتوفيق مزهود -

rةHفي والية قا rمصطفى طيار -

rفي والية قسنطينة rعبد اخلالق صيودة -

r®في والية مستغا rسيف اإلسالم لوح -

rسيلةHفي والية ا rمحمد جمال خنفار -

rفي والية معسكر rرشيدة عبدون -

rفي والية ورقلة rعلي بوزيدي -

rفي والية وهران rتوفيق دزيري -
rفي والية البيض rبدر الدين أوراو -
rفي والية بومرداس rموسى غالي -
rفي والية الطارف rلبيبة وينز -
rفي والية تندوف rمصطفى دحو -
rفي والية الوادي rبلقاسم قادري -
rفي والية خنشلة rبلقاسم راقب -

rفي والية سوق أهراس rتوفيق لعيوار -
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rفي والية تيبازة rفائزة بونيف -
rالدفلى Yفي والية ع rلعرج بن عدان -

rفي والية النعامة rجمال بن حدو -
rتموشنت Yفي والية ع rبشير فار -

rفي والية غرداية rكمال نويصر -
- عباس بداويr في والية غليزان.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1437 اHـوافق  اHـوافق 23
نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة r2015 يـــتـــضــمr يـــتـــضــمّـن  تــعـــيـــY األمـــنــاءـن  تــعـــيـــY األمـــنــاء

العامY للمقاطعات اإلدارية في الواليـات.العامY للمقاطعات اإلدارية في الواليـات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHوافق 23 نوفـمبـر سنة r2015 يعـيّن السّـادة اآلتية

أسماؤهم أمـناء عـامY لـلمـقاطـعات اإلداريـة في الواليات
اآلتية :

rفي والية أدرار rبتيميمون rبختي Yحس -
- الــطـــاهــر جـــبــارr بـــبــرج بـــاجي مـــخــتـــارr في واليــة

rأدرار
- مـــــحـــــمـــــد خلـــــضـــــر عـــــزيr بـــــأوالد جـاللr فــي واليـــــة

rبسكرة
rفي والية بشار rببني عباس rعبد القادر رقاع -

- مــــحــــمــــد خــــمــــيــــســــتي دادةr بــــإن صــــالحr فـي واليـــة
rتامنغست

- مـــــحــــمـــــد الـــــبـــــركـــــة داحـــــاجr بــــإن قـــــزامr فـي واليــــة
rتامنغست

rفي والية ورقلة rبتوقرت rاألخضر زيدان -
rفي والية إيليزي rبجانت rبوعالم عمراني -
rفي والية الوادي rغيرHبا rمحمد ملياني -
- محمد قورةr باHنيعةr في والية غرداية.

قرارات9 مقرقرارات9 مقرّرات9 آراءرات9 آراء
وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 24 صــفــر عــام  صــفــر عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 6 ديــســـمــبــر ديــســـمــبــر
سنة سنة r2015 يتضمن تعيY قاض عسكري.r يتضمن تعيY قاض عسكري.

ــــــــــــــــــــــــــ
�وجب قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1437 اHوافق 6
ديـسـمـبـر سـنة r2015 يـعY الـنـقـيب كـر  خذايـريـةr نـائـبا
لـلـوكـيـل الـعـسـكــري لـلـجـمــهـوريـة لـدى احملــكـمـة الـعــسـكـريـة
الدائـمة بـقسنـطينـة/الناحـية العـسكريـة اخلامسـةr ابتداء

من 16 سبتمبر سنة 2015.

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 26  صــفــر عـام   صــفــر عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 8  ديـســمــبـر  ديـســمــبـر
r2015 يـــحـــدr يـــحـــدّد اHـــواصـــفـــات الـــتـــقـــنـــيـــة جلــــوازد اHـــواصـــفـــات الـــتـــقـــنـــيـــة جلــــواز ســـنــة ســـنــة 

السفـر االستعجالي.السفـر االستعجالي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير الداخلية واجلماعات احمللية
- �ـقـتضى الـقـانون رقم 14-03 اHـؤرّخ في 24 ربـيع
الـثـاني عام 1435 اHـوافق 24 فـبـرايـر سـنة 2014 واHـتـعلق

rادّة 4 منـهHال سيما ا rبسندات ووثائق السفر
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
الــــذي يـــحـــدّد صـالحـــيـــات وزيــــر الــــداخـــلـــــيــــة واجلـــمـــاعـــات

rعدّلHا rاحمللـية
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : يـحدّد هذا الـقرار اHواصـفات التـقنية
جلواز السفر االستعجالي.

يــودع الـنــمـوذج األصـلي جلــواز الـســفـر االسـتــعـجـالي
�قر وزارة الداخلية واجلماعات احمللية.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـكــون جـواز الـســفـر االسـتــعـجــالي مـقـروءا
بــاآللـــة بــواســـطــة شـــريط الــقـــراءة األتــومـــاتــيـــكــيـــةr يــدعى

(ZLA) ويحتوي على اHعلومات اHشفّـرة اآلتـية :

rنوع الوثيقة -
rرمز الدولة اجلزائريّة -

rلقب واسم (أو أسماء) صاحبها -
rرقم جواز السفـر -

rاجلنسية اجلزائريّة لصاحب الوثيقـة -
rتاريخ ميالد صاحب الوثيقـة -

rاجلنس -
- تاريخ انقضاء مدة صالحية جواز السفر.
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اHاداHادّة ة 3 :  : إن جـواز السفر االسـتعجـالي وثيقة مـغلقة
مــســتــطــيــلـــة الــشــكـل طــولــهــا 125 مــلــيــمــتــرا وعــرضــهــا 88
مـــلـــيـــمـــتـــراr وحــــافـــتـــاهـــا الـــعـــلـــيـــا والـــســــفـــلى الـــيـــســـريـــان

مستديرتان وشعاع انحنائهما ثالثة (3) مليمترات.

اHاداHادّة ة 4 :  : يكـون جواز الـسـفر االسـتعـجـالي في شكـل
دفـتــر من 6 أوراقr وتـــــرقم صـفـحـــاتــــه مـــن 3 إلى 12.

ال حتتوي الصفحتان األولى والثانية على رقم.

حتـــتـــوي الــــصـــفــــحـــات من 3 إلى 12 عـــلى رقم جـــواز
السفر مثقوبة بالليزر في أسفل الصفحة.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : يـركب غالف الـوثيـقـة من مـادة بالسـتيـكـية
سـمـكـهـا 0,85 مـلـيـمـتــر �ـا فـيـهـا الــصـفـحـة األولى من لـون

أخضـر داكـن.

يــحــتــوي الــغالف عــلى الــبــيــانــات اآلتــيــة اHــنــســوخــة
بــــــأحــــــرف مــــــذهــــــبــــــة فـي ثالث (3) لــــــغـــــات : (الــــــعـــــربـــــــيـــــة

والفرنسية واإلجنليزية) :

* في األعـــــلى :  في األعـــــلى : عـــــبـــــارة "اجلـــــمـــــهــــوريـــــة اجلـــــزائـــــريــــة
الد�قراطية الشعبية".

* في الوسط : * في الوسط : ختم الدولةr قطره : 40 مليمترا.

* فـي األســـفل : * فـي األســـفل : عـــبــــارة "جـــواز ســـفــــر اســـتـــعــــجـــالي"
بالعربية والفرنسية واإلجنليزية.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : تــكـون الـصــفـحـات الـداخــلـيـة جلــواز الـسـفـر
من ورق ذي لـون أصـفر فـاحتr سمـكة 105 مكـرونr حتـتوي
فـي الــــوسط وفـي الــــعــــمق عـــــلى خــــتـم الــــدولــــةr قــــطــــره 50
مليمتراr في شكـل مظلل ومرئي من خالل االستشفاف.

يحتوي العمق األمني اHعالج بلونY اثنY(2) على :

* في الـــوسط وبـــشـــكل مـــســـكـــوكـــاتي : خـــتـم الـــدولــة
rمنسوخ داخل زخرف في شكل وردة

* تتـكـون بقـيـة الـصفـحـة من رسم هنـدسي وحتـتوي
rكتوبة كتابة مجهريةHعلى أسطر من النصوص ا

* ينـسخ رقم الصـفحـة في الـعمق األمـني على اجلـهة
rاخلارجية لزخرف الوردة

* حتـتــوي كل صــفــحـةr بــاســتـثــنــاء الـصــفــحـة r2 عـلى
رقم بخط مطبعي من لون أسود.

rبـالعربية rادّة ة 7 :  : حتتوي الصـفحة األولى للغالفHاداHا
على التوصيات اآلتـية :

1 - جواز الـسـفر شـخصيr ال �ـكن إعارته وال يـجوز
إرساله عن طريق البريد.

2 - كـل تزييف يعرض الوثيقة لإللغـاء.

3 - في حـالـة ضـياع اجلـواز أو إصـابـته بـعـطبr يجب
عـــلى صـــاحــبـه إخــطـــار الـــســـلــطـــة اإلداريـــة أو الـــقــنـــصـــلـــيــة

اخملتصـة فـورا.

اHــــاداHــــادّة ة 8 :  : حتــــتــــوي صــــفــــحــــة الـــغـالف الــــثــــانـــيــــة عــــلى
الـــتـــوصــــيـــات اHـــذكــــورة في اHـــادّة 7 أعالهr بـــالــــفـــرنــــســـيـــة

واإلجنليزية.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : حتـتـوي الـصـفـحـة رقم 1 اHـطـبـوعـة بـأحـرف
ســـــوداء في ثالث (3) لــــغـــــات (الـــــعـــــربـــــيــــة والـــــفـــــرنـــــســـــيــــة

واإلجنليزية) على البيانات اآلتـية :

* في األعـــــلى : * في األعـــــلى : عـــــبـــــارة "اجلـــــمـــــهــــوريـــــة اجلـــــزائـــــريــــة
r"الد�قراطية الشعبية

rفي الوسط : * في الوسط : ختم الدولة *

* في األسفل : * في األسفل : البيانات اآلتـية :

rهذا اجلواز ملك للدولة اجلزائرية -

- هذا اجلواز يحتوي على 12 صفحة.

اHـاداHـادّة ة 10 :  : حتـتــوي الــصـفــحـة رقم 2 اHـســمــاة صـفــحـة
تـــشــخـــيص جـــواز الــســـفـــرr وهي مــحـــمـــيــة بـــغالف شـــفــاف
لــصـوقr عـلى مـعـلــومـات مـبـيّـنــة لـصـاحب اجلـواز وشـريط

اHراقبة اHرئية وشريط للقراءة األتوماتيكية.

على خط اHـراقبـة اHرئـيةr يشـار إلى جمـيع اخلانات
في ثالث (3) لغات (العربـية والفرنسية واإلجنليزية) مع

طباعة باللغة العربية وباألحرف الالتينية.

على يسار الصفحة :على يسار الصفحة :

- عـــــبـــــارة "جـــــواز الـــــســـــفـــــر" في ثالث (3) لـــــغــــات
r(العربية والفرنسية واإلجنليزية)

rالصورة الشمسية الرقمية لصاحب اجلواز -

- حتت الـــصــورة الـــشــمـــســيـــةr الــرقم الـــتــعـــريــفي
الـوطني الوحيد.

على وسط الصفحة :على وسط الصفحة :

rلإلشارة إلى جواز السفر "P" حرف -

- رمـــز الــدولـــة اجلـــزائــريــة بــتــســجـــيل احلـــروف
r"DZA" : الثالثـة

rاللقب -
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r(أسماء) االسم -

rيالدHتاريخ ا -

rيالدHمكان ا -

- توقيع صاحب اجلواز.

على �Y الصفحة :على �Y الصفحة :

rرقم جواز السفر -

rلقب الزوج بالنسبة للمتزوجات واألرامل -

r"عبارة "جنسية جزائرية -

rاجلنس -

rتاريخ اإلصدار -

rتاريخ انقضاء الصالحية -

- السلطة التي أصدرت جواز السفر.

في أسفـل الصفحة :في أسفـل الصفحة :

- شريط للقـراءة األتوماتيكـية في شكل سطرين
 اثـنY (2) من 44 حــرفـا لـكـلـيـهـمــا يـتـضـمـنـان اHـعـلـومـات

اHشفـرة اآلتـية :

rنوع الوثيقة -

rرمز الدولة اجلزائريّة -

rرقم جواز السفـر -

rلقب واسم (أو أسماء) صاحبها -

rاجلنسية اجلزائريّة لصاحب الوثيقـة -

rتاريخ ميالد صاحب الوثيقـة -

rاجلنس -

- تاريخ انقضاء صالحية جواز السفر.

اHاداHادّة ة 11 :  : حتتـوي كل صفـحة من الـصفـحات اHـرقمة
مـن 3 إلـى 12 فـي األعـــــــــلـى وفـي الــــــــــوسط عــــــــــلـى عـــــــــبـــــــــارة

"تأشيرة" باللغة العربية وباألحرف الالتينية.

اHــاداHــادّة ة 12 :  : يـــخــيط الـــدفــتــر بـــخــيط أبـــيض بــارز في
وسط الوثيقـة.

اHـاداHـادّة ة 13 :  : يـحــدد الـوزيــر اHــكـلف بــالــداخـلــيـة بــقـرار
تاريخ الشروع في تداول جواز السفر االستعجالي.

اHـاداHـادّة ة 14 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 26 صـــفـــر عــــام 1437 اHــوافــق 8
ديسمبر سنة 2015.

نور الدنور الدّين بدويين بدوي
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 28  صـفـر عام   صـفـر عام 1437 اHـوافق  اHـوافق 10  ديـسـمـبـر  ديـسـمـبـر
سنة سنة r2015 يحدr يحدّد تـاريخ بداية تداول جواز السفـرد تـاريخ بداية تداول جواز السفـر

االستعجالي.االستعجالي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- �ـقـتضى الـقـانون رقم 14-03 اHؤرّخ في 24 ربيع
الـثـاني عام 1435 اHـوافق 24 فـبـرايـر سـنة 2014 واHـتـعلق

rبسندات ووثائق السفر

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
الــــذي يـــحـــدّد صـالحـــيـــات وزيــــر الــــداخـــلـــــيــــة واجلـــمـــاعـــات

rعدّلHا rاحمللـية

- و�ــقــتــضى الــقــرار اHـؤرّخ في 26 صــفــر عـام 1437
اHــوافق 8 ديــســمـــبــر ســنــة 2015 الــذي يــحـــدد اHــواصــفــات

rالتقنية جلواز السفر االستعجالي

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : يـحدّد هـذا القـرار تـاريخ بدايـة تداول
جواز السفر االستـعجالي الذي حددت مواصفاته التقنية
�ــوجب الـــقــرار اHــؤرّخ في 26 صــفــر عــام 1437 اHــوافق 8
ديـسـمبـر سـنة 2015 واHـذكـور أعالهr ابـتـداء من تاريخ 20

ديسمبر سنة 2015.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 28 صــفــر عـــام 1437 اHـوافــق 10
ديسمبر سنة 2015.

نور الدنور الدّين بدويين بدوي
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اHـاداHـادّة ة 4 :  : تــوضح اHــمـيــزات الـتــقـنــيـة األخــرى لـورقـة
التصويت في اHلحق اHرفق بهذا القرار.

اHــــــاداHــــــادّة ة 5 :  : يـــــــنــــــــشــــــر هــــــــذا الـــــــقـــــــرار فـي اجلـــــــــريــــــدة
الــــرّســــمـــيّــة لـــلـــجـــمـــهــوريّـــــة اجلـــــزائـــريّـــة الــدّ�ـــقــــراطـــيّــة

الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 2 ربــيـع األوّل عـام 1437 اHــوافق
14 ديسمبر سنة 2015.

نور الدنور الدّين بدويين بدوي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق

اHمياHميّزات التزات التّقنيقنيّة لورقة التة لورقة التّصويتصويت

التي تستعمل  لالنتخاب من أجل جتديد نصفالتي تستعمل  لالنتخاب من أجل جتديد نصف

YنتخبHأعضاء مجلس األمة اYنتخبHأعضاء مجلس األمة ا

تـطـبـع ورقـة الــتـصـويـت الـتي تــسـتـعــمل لالنــتـخـاب
YــنــتــخــبـHمـن أجل جتــديــد نـصـف أعـضــاء مــجــلس األمــة ا
عـلى ورق من لون أبيضr وزنه 72 غرامـاr ويحـتوي على
YـــــــتــــــــرشــــــــحـــــــHوجـه واحــــــــد أو عــــــــدة أوجه حــــــــسـب عــــــــدد ا

اHتنافسY في الدائرة االنتخابية.

وتـكـتب البـيـانات اآلتـيـة بالـلـغة الـعربـيـة في األعلى
وعلى اجلهة اليمنى بأحرف مطبعية.

1 - اجلمهوري - اجلمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة الدة الدّ�قراطي�قراطيّة الشة الشّعبيعبيّة :ة :

- السّمك : 18 ضعيف.

2 - انــتــخـاب لــتــجـديــد نــصف أعــضـاء مــجــلس األمـة - انــتــخـاب لــتــجـديــد نــصف أعــضـاء مــجــلس األمـة
: YنتخبHا: YنتخبHا

- السّمك : 20 ضعيف.

3 - تاريخ االنتخاب : - تاريخ االنتخاب :

- الــسّــمك : 18 ضـعــيـف (بـالــنــســبــة لــلــشــهـر) و14
ضعيف (بالنسبة لليوم والسنة).

4 - والية :  - والية : .......................................

- السّمك : 18 ضعيف.

5 - جـــدول مـــكـــون من ثـالثــة ( - جـــدول مـــكـــون من ثـالثــة (3) أعـــمــدة مـــخـــصـــصــة) أعـــمــدة مـــخـــصـــصــة
للمترشحY من اليمY إلى اليسار :للمترشحY من اليمY إلى اليسار :

العمود األول :العمود األول :

rوأسـماؤهم وعـنـد االقتـضاء YـتـرشحـHألـقاب ا -
كنياتهم باللغة العربية حسب الترتيب األبجدي.

قــــــــرار مــــــــؤرقــــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 2 ربــــــــيـع األو ربــــــــيـع األوّل عـــــــام ل عـــــــام 1437 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 14
ديــسـمـبــر سـنـة ديــسـمـبــر سـنـة r2015 يــحـدr يــحـدّد شــكل ورقــة الـتــصـويتد شــكل ورقــة الـتــصـويت
الــتـي تــســتــعـــمل لالنــتـــخــاب من أجل جتـــديــد نــصفالــتـي تــســتــعـــمل لالنــتـــخــاب من أجل جتـــديــد نــصف
أعضاء مجلس األمة اHنتخبY و�يزاتها التقنية.أعضاء مجلس األمة اHنتخبY و�يزاتها التقنية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الدّاخليّة واجلماعات احملليّة

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 15 - 125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 15 - 301
اHـؤرّخ في 16 صــفــر عـام 1437 اHـوافق 28 نــوفــمــبــر ســنـة
2015 واHـتــضـمّن اســتـدعــاء الـهـيــئـة االنــتـخــابـيــة لـتــجـديـد

rYنتخبHنصف أعضاء مجلس األمة ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12 - 412
اHـؤرّخ في 25 مــحــرّم عـام 1434 اHـوافق 9 ديـســمــبـر ســنـة
2012 واHــتــعــلق بــتــنــظــيم انــتــخــاب أعــضــاء مــجــلس األمــة

rوسيره YنتخبHا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHــــــاداHــــــادّة األولى : ة األولى : تــــــكـــــــون أوراق الـــــــتّـــــــصــــــويـت الـــــــتي
تـستعمل لـالنتخاب من أجل جتـديد نصف أعـضاء مجلس

األمة اHنتخبY من لون وشكل موحدين.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تـكــون ورقـة الــتـصــويت الــتي تـوضع حتت
تـــصــــرف الــــنـــاخــــبــــY من وجـه واحـــد أو عــــدة أوجهr ويــــتم
إعـــدادهـــا فـي شـــكـل قـــائــــمـــة اســـمــــيـــة تــــتـــضــــمن مــــجـــمـــوع

مرشحي الدائرة االنتخابية اHعنية.

اHـــــاداHـــــادّة ة 3 :  : يـــــتم تـــــرتـــــيب اHـــــتـــــرشـــــحــــY عـــــلـى ورقــــة
YـرشــحـHالــتـصــويت حــسب الـتــرتـيـب األبـجــدي أللـقــاب ا

وأسمائهم باللغة العربية.
وتكـتب تـسمـيـة احلزب الـسـياسي اHـزكي لـلمـترشح

في اخلانة اخملصصة لذلك.
بـالنـسـبـة للـمـتـرشحـY األحـرارr تكـتب عـبـارة "حر"

في اخلانة اخملصصة لذلك.

تـكتب كـذلك ألقـاب اHتـرشحـY وأسمـائهم وتـسمـية
احلـــــزب الــــســـــيـــــاسي اHـــــزكـى أو عــــبـــــارة "حـــــر" بـــــاألحــــرف

الالتينية حتت الكتابة باللغة العربية.
وتــــوضع قـــــبــــالــــة لـــــقب كـل مــــتــــرشـح واســــمـه خــــانــــة
مـخـصصـة لـلـتعـبـيـر عن اخـتيـار الـنـاخب بتـسـجـيل عالمة

.(X)
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rالسمك : 14 ضعيف -

rـــتـــرشح بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيــةHحتت لـــقـب واسم ا -
rترشح واسمه باألحرف الالتينيةHيكتب لقب ا

- السمك : 8 خشن.

العمود الثاني :العمود الثاني :

- كــتـابــة الــتـســمــيـة الــكــامـلــة لــلــحـزب الــســيـاسي
rزكي للمترشح أو عبارة "حر" باللغة العربيةHا

rالسمك : 14 خشن -

- كــتـابــة الــتـســمــيـة الــكــامـلــة لــلــحـزب الــســيـاسي
rزكي للمترشح أو عبارة "حر" باألحرف الالتينيةHا

- السمك : 8 خشن.

الـعـمـود الـثـالث :الـعـمـود الـثـالث : يـخـصص الخـتــيـار الـنـاخب بـوضع
.(x) عالمة

وزارة العدلوزارة العدل
قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 26 صــفــر عــام  صــفــر عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 8 ديــســـمــبــر ديــســـمــبــر
سـنة سـنة r2015 يتـضمن تـعيـY القـضاة رؤسـاء وأعضاءr يتـضمن تـعيـY القـضاة رؤسـاء وأعضاء
اللـجان االنـتخـابـية الـوالئيـة لتـجديـد نصف أعـضاءاللـجان االنـتخـابـية الـوالئيـة لتـجديـد نصف أعـضاء

 .YنتخبHمجلس األمة ا.YنتخبHمجلس األمة ا
ـــــــــــــــــــــ

rحافظ األختام rإن وزير العدل

- �ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12 - 01 اHـؤرخ
في 18 صــــفــــر عـــام 1433 اHــــوافق  12 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2012 

rادة 113 منهHال سيما ا rتعلق بنظام االنتخاباتHوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 15 - 125
اHؤرخ في 25 رجب عام 1436 اHوافق 14 مايـو سـنة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 15 - 301
اHـؤرخ في 16 صــفــر عـام 1437 اHـوافق 28 نــوفــمــبــر ســنـة
2015 واHـتــضـمن اســتـدعــاء الـهـيــئـة االنــتـخــابـيــة لـتــجـديـد

rYنتخبHنصف أعضاء مجلس األمة ا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

rالــــقــــضـــــاة اآلتــــيــــة أســــمــــاؤهم Yـــــادة األولى : يــــعــــHـــــادة األولى :اHا
بـصــفـتــهم رؤسـاء وأعــضـاء الــلـجــان االنـتــخـابــيـة الــوالئـيـة

: YنتخبHلتجديد نصف أعضاء مجلس األمة ا

1 - والية أدرار : - والية أدرار :

السادة :

rرئيسا rعثماني محمد -

rعضوا rفنتيز منذر -

rعضوا rسنيني ميلود -

rمستخلفا rباحة أحمد -

- سماعيل عبد الوهابr مستخلفا.

2 - والية الشلف : - والية الشلف :

السادة :

rرئيسا rالعابدين مصطفى -

rعضوا rحمو احلاج حكيم -

- الهناني محمدr عضوا.

rمستخلفا rنيرHالعرباوي محمد ا -

- مروان عبد اللّهr مستخلفا.

3 - والية األغواط : - والية األغواط :

السيدة والسادة :

rرئيسا rبن عبد اللّه محمد بن العزري -

rعضوا rمقدر الرزقي -

rعضوا rقاسم قويدر -

rمستخلفا rحروزي عز الدين -

- خشاب فتيحةr مستخلفة.

4 - والية أم البواقي : - والية أم البواقي :

السادة :

rرئيسا rبلعجل عبد الوهاب -

rعضوا rتقار رابح -

rعضوا rمهيرة حسان -

rمستخلفا rي يحيىHعو -

- فاطمي فتحيr مستخلفا.

5 - والية باتنة : - والية باتنة :

السيدتان والسادة :

rرئيسا rعزيون محمود -
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rعضوا rكزار نسيم مجيد -

rعضوا rشرفي عادل -

rمستخلفة rبن دالي مصطفى سعاد -

- بوخالفة فضيلةr مستخلفة.

6 - والية بجاية : - والية بجاية :

السيدتان والسادة :

rرئيسا rكحل الرأس محفوظ -

rعضوا rطلحي مالك -

rعضوا rقاسم نعيمة -

rمستخلفة rحروش حورية -

- عظيمي جمالr مستخلفا.

7 - والية بسكرة : - والية بسكرة :
السيدتان والسادة :

rرئيسا rمغنوس عبد السالم -
rعضوا rبن منصور خديجة -

rعضوا rزواقري أحمد -
rمستخلفة rاألسد خضراء -

- وفاي عز الدينr مستخلفا.

8 - والية بشار : - والية بشار :

السيدة والسادة :
rرئيسا rبورجول أحمد -
rعضوا rتيفوري يحي -

rعضوا rصديقي براهيم -
rمستخلفا r قوميدي كر -

- آيت أحمد جميلةr مستخلفة.

9 - والية البليدة : - والية البليدة :

السيدتان والسادة :
rرئيسا rعنتر منور -
rعضوا rدويب مليكة -

rعضوا rمعزوزي حكيم -

rمستخلفة rشعياني بشيرة -

- أوحلسن بلعيدr مستخلفا.

10 - والية البويرة : - والية البويرة :

السيدة والسادة :
rرئيسا rYعيمر حس -

rعضوا rبكاري نور الدين -

rعضوا rعديال اسماعيل -

rمستخلفة rداود زوبيدة -

- طير منيرr مستخلفا.
11 - والية تامنغست : - والية تامنغست :

السيدة والسادة :
rرئيسا rبن لدغم ميلود -
rعضوا rبلهاين نضيرة -
rعضوا rبركان اجلمعي -

rمستخلفا rمقالتي الهاشمي -

- مواتسي عبد الرشيدr مستخلفا.
12 - والية تبسة : - والية تبسة :

السادة :
rرئيسا rيعقوبي يوسف -

rعضوا rخالد خلضر -
rعضوا rبوقرة السعيد -

rمستخلفا rقوايدية عبد اللّه -
- دهيمي شفيقr مستخلفا.

13 - والية تلمسان : - والية تلمسان :

السيدات والسادة :
rرئيسة rبن كرامة مليكة -
rعضوا rبن عالل الهواري -

rعضوا rعبدلي هواري -

rمستخلفة rحديدي صوريا -

- عمار لطيفةr مستخلفة.
14 - والية تيارت : - والية تيارت :

السيدة والسادة :
rرئيسا rقادة دحو -

rعضوا rYلوصادي حس -
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rعضوا rقالل بن عبد اللّه -

rمستخلفا rحيادري بوسكرين -

- هاشمي ليلىr مستخلفة.

15 - والية تيزي وزو: - والية تيزي وزو:

السيدتان والسادة :

rرئيسا rبزاوشة عبد احلليم -

rعضوا rبن عنان مصطفى -

rعضوا rفعوصي عبد الناصر -

rمستخلفة rشريف فاطمة -

- بن خليفة شفيعةr مستخلفة.

16 - والية اجلزائر : - والية اجلزائر :

السيدات والسيد :

rرئيسة rسيدي موسى أم احلسن -

rعضوا rدحو نصيرة -

rعضوا rبوحميدي محمد الشريف -

rمستخلفة rطوايبية كلثوم -

- حسبالوي فاطمة الزهراءr مستخلفة.

17 - والية اجللفة : - والية اجللفة :

السيدتان والسادة :

rرئيسا rشريفي صالح -

rعضوا rبوكثير حميدو -

rعضوا rبن لعرابي زينب -

rمستخلفا rعريوات عبد الرزاق -

- ادرغال جميلةr مستخلفة.

18 - والية جيجل : - والية جيجل :

السيدتان والسادة :

rرئيسة rبشوش نورة -

rعضوا rالعرفي عز الدين -

rعضوا rقاسمي بوخميس -

rمستخلفا rقاضي عبد اللّه -

- مرابطي زكيةr مستخلفة.

19 - والية سطيف : - والية سطيف :

السادة :

rرئيسا rفليغة أحمد -

rعضوا rسعدي الطاهر -

rعضوا rيحياوي محمد -

rمستخلفا rمسعود Yكم -

- نوي صالحr مستخلفا.

20 - والية سعيدة : - والية سعيدة :

السيدة والسادة :

rرئيسا rشقرون حبيب -

rعضوا rقديدير البشير -

rعضوا rبن عياد رشيد -

rمستخلفا rمحمدي اجلياللي -

- بوركيزة ناديةr مستخلفة.

21 - والية سكيكدة : - والية سكيكدة :

السيدة والسادة :

rرئيسا rلعيادة الطيب -

rعضوا rبن شويب جمال -

rعضوا rبن سايح جمال -

rمستخلفا rخياري علي -

- شعراوي صبرينةr مستخلفة.

22 - والية سيدي بلعباس : - والية سيدي بلعباس :

السيدات والسيدان :
rرئيسا rخليل أحمد -

rعضوا rموصرف بن حفصة نور الدين -
rعضوا rبن شارف نورية -
rمستخلفة rسعيدي �ينة -

- بوضياف ساميةr مستخلفة.

23 - والية عنابة : - والية عنابة :

السيدتان والسادة :
rرئيسا rمامن ابراهيم -



8 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3067
20 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2015 م

rعضوا rجودي سعاد -
rعضوا rبوكاف منور -

rمستخلفا rحمدي العربي -
- خلفاوي أمالr مستخلفة.

24 - والية قاHة : - والية قاHة :

السادة :
rرئيسا rصدوق عبد احلميد -

rعضوا rبوتفنوشات عبد الرحمان -
rعضوا rمرابط عبد الوهاب -
rمستخلفا rخلفاوي إبراهيم -

- خشانة لزهرr مستخلفا.

25 - والية قسنطينة : - والية قسنطينة :

السيدات والسيدان :
rرئيسا rمشاطي محجوب -

rعضوا rزروني محمد -
rعضوا rبوهروم إلهام -

rمستخلفة rلعباني نعيمة -
- بوتهلولة سليمةr مستخلفة.

26 - والية اHدية : - والية اHدية :

السيدتان والسادة :
rرئيسا rمنصور عبد القادر -
rعضوا rبن عاشور حبيب -

rعضوا rعويسي رشيد -
rمستخلفة rدنياوي زهية -

- بن زرقة حوريةr مستخلفة.

27 - والية مستغا® : - والية مستغا® :

السيدتان والسادة :

rرئيسا rحبيب أحمد -

rعضوا rكوسى رشيد -

- جحالط عبد القادرr عضوا.

rمستخلفة rعمار هاجر -

- رحماني نصيرةr مستخلفة.

28 - والية اHسيلة : - والية اHسيلة :

السيدتان والسادة :

rرئيسا rبازين حسان -

rعضوا rقارة عبد الوهاب -

rعضوا rزرقط سفيان -

rمستخلفة rبلعيد عزيزة -

- همساس فضيلةr مستخلفة.

29 - والية معسكر : - والية معسكر :

السادة :

rرئيسا rبالطيب حب الدين -

rعضوا rبويوسفي رابح -

rعضوا rبلحمري فؤاد -

rمستخلفا rهاليلي محمد زيادي -

- بوشاقور محمدr مستخلفا.

30 - والية ورقلة : - والية ورقلة :

السادة :

rرئيسا rمنصوري فتحي -

rعضوا rبودربالة سليمان -

rعضوا rقروندة بوجمعة -

rمستخلفا rيكن محمد -

- حدد عبد الرحمانr مستخلفا.

31 - والية وهران : - والية وهران :

السيدات والسيدان :

 rرئيسة rبلجياللي منصورية -

rعضوا rزنداقي عبد الرحيم -

rعضوا rبوخلدة يحي -

rمستخلفة rعميري الزهرة -

- بيازيد �ينةr مستخلفة.

32 - والية البيض : - والية البيض :

السادة :

 rرئيسا rولد موسى عبد النور -
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rعضوا rعصامنية عبد الرحيم -

rعضوا rبن دحو مصطفى رياض -

rمستخلفا rأوبختة الطيب -

- ملياني قويدرr مستخلفا.

33 - والية  إيليزي : - والية  إيليزي :

السيدات والسيدان :

 rرئيسا rدراجي جمال الدين -

rعضوا rخلفة وسام -

rعضوا rبلهامل جوهرة -

rمستخلفا rطاع اللّه عوني -

- ماحي مصريةr مستخلفة.

34 - والية برج بوعريريج : - والية برج بوعريريج :

السادة :

 rرئيسا rشوادر عبد اللّه -

rعضوا rبوخرباب محمد -

rعضوا rبدور رضا -

rمستخلفا rسماتي السعيد -

- لعقون عبد اHالكr مستخلفا.

35 - والية بومرداس : - والية بومرداس :

السيدة والسادة :

 rرئيسا rقوادري محمد -

rعضوا rعياد عبد العزيز -

rعضوا rلوعيل الهادي -

rمستخلفا rمازوني فريد -

- حمراني سميرةr مستخلفة.

36 - والية الطارف : - والية الطارف :

السيدتان والسادة :

 rرئيسا rعديد عمار -

rعضوا rجبالي اسماعيل -

rعضوا rبلقيدوم أمال -

rمستخلفة rمنصوري جميلة -

- تقية عليr مستخلفا.

37 - والية تندوف : - والية تندوف :

السيدة والسادة :

 rرئيسا rبايوسف محمد -

rعضوا rكنتولي محمد -

rعضوا rتمجايت اعمر -

rمستخلفا rلبيض رزيق -

- يحمي ناديةr مستخلفة.

38 - والية تيسمسيلت : - والية تيسمسيلت :

السيدتان والسادة :

 rرئيسا rفية عبد العزيز  -

rعضوا rبن عباس عبد اللطيف -

rعضوا rدكدوك نعيمة -

rمستخلفة rشجاعة سعدية -

- جقبوب محفوظr مستخلفا.

39 - والية الوادي : - والية الوادي :

السيدة والسادة :

rرئيسا rعبد احلكيم ªحا -

rعضوا rلونيس عمار -

rعضوا rحامي وريدة -

rمستخلفا rساكر العقبي -

- علي مهري جيالليr مستخلفا.

40 - والية خنشلة : - والية خنشلة :

السادة :  

 rرئيسا rبوشعيلة يوسف -

rعضوا rرحمون عدنان -

rعضوا rشعباني هشام -

rمستخلفا rبوغابة عمار -

- بهدنة نور الدينr مستخلفا.
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rعضوا rصباطة سليمة -

rعضوا rبلمعزيز العيد -

rمستخلفا rكربوعة شريف -

- حمادي ميلودr مستخلفا.

46 - والية عY تموشنت : - والية عY تموشنت :

السيدتان والسادة :

 rرئيسا r  هاد عبد الكر -

rعضوا rبن سليمان كمال توفيق  -

rعضوا rبن جلول سمير -

rمستخلفة rمزاري إكرام فاطمة الزهراء -

- خنوش مينةr مستخلفة.

47 - والية غرداية : - والية غرداية :

السيدات والسيدان :

 rرئيسة rسايل حكيمة -

rعضوا rأحمد Yبوالط -

rعضوا rتدرانت نرجس  -

rمستخلفة rمقسم سعاد -

- قانة الشاويr مستخلفا.

48 - والية غليزان :  - والية غليزان : 

السيدة والسادة :

 rرئيسا rمناعي بغداد -

rعضوا rشاوش عبد احلميد  -

rعضوا rرحال مليكة  -

rمستخلفا rلوقاف محمد -

- بوسعيد محمد بوجاللr مستخلفا.

اHـادة اHـادة  2 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 26 صــــفــــر عــــام 1437 اHــــوافق 8
ديسمبر سنة 2015.

الطيب لوحالطيب لوح

41 - والية سوق أهراس : - والية سوق أهراس :

السيدة والسادة :

 rرئيسا rزياني فريد -

rعضوا rسعدي رضا -

rعضوا rعياشي أحمد -

rمستخلفة rراشدي عائشة -

- عبيدي العربيr مستخلفا.

42 - والية تيبازة : - والية تيبازة :

السيدات والسيد :

 rرئيسة rمقران نورة -

rعضوا rبورنان عبد الرحمن -

rعضوا rبن زادي ياسمينة -

rمستخلفة rمعيش هدليز -

- مجراب حياةr مستخلفة.

43 - والية ميلة : - والية ميلة :

السيدتان والسادة :

 rرئيسا rفنيدس عمار -

rعضوا rبلعشية حبيب -

rعضوا rبركوسية وهاب -

rمستخلفة rبضياف سعاد -

- قاسة بغدوش سهيلةr مستخلفة.

44 - والية عY الدفلى : - والية عY الدفلى :

السيدة والسادة :

 rرئيسا rزغيد طارق -

rعضوا rقيشح مراد -

rعضوا rعزيزي جميلة -

rمستخلفا rلعروق ساعد -

- بن مشتة بوعالمr مستخلفا.

45 - والية النعامة : - والية النعامة :

السيدة والسادة :

 rرئيسا rحاج بن عماني بوسعد -
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rمساعدا rسايح نور الدين -
rكاتبا rعيسى بروجة احلاج -

rمستخلفة rقاضية rشريفي فوزية -
rمستخلفا rقاضيا rميهوب عادل -
- عامر اجليالليr كاتباr مستخلفا.

3 - والية األغواط : - والية األغواط :
السيدة والسادة :

rرئيسا r بوعبيزي عبد الكر -
rنائب رئيس rمزياني محمد لطفي -

rمساعدة rحلباوي فتيحة -
rمساعدا rعمران عبد القادر -

rكاتبا rقويدري عطا الله -
rمستخلفا rقاضيا rYبن صاري ياس -

rمستخلفا rقاضيا rرحماني عبد الرحمان -
- حشاني بشيرr كاتباr مستخلفا.

4 - والية أم البواقي : - والية أم البواقي :
السيدة والسادة :

rرئيسا rماضي فؤاد -
rنائب رئيس rبوراس منير -
rمساعدا rخالدي عبد الوهاب -

rمساعدا rنهدي معمر -
rكاتبا rبلغول الدراجي -

rمستخلفا rقاضيا rبن مدخن لعبيدي -
rمستخلفة rقاضية rطراد سعيدة -

- خليل سليمr كاتباr مستخلفا.
5 - والية باتنة : - والية باتنة :

السادة :
rرئيسا rعياد وهاب -

rنائب رئيس rموناس الهاشمي -
rمساعدا rزروالي فوزي -

rمساعدا rبن عطية رشيد -
rكاتبا rYبركان سماع -

rمستخلفا rقاضيا rبلوطي نور الدين -
rمستخلفا rقاضيا rربيعي صابر -

- شادة توفيقr كاتباr مستخلفا.

قــــــــرار مــــــــؤرخ في قــــــــرار مــــــــؤرخ في 7 ربــــــــيـع األو ربــــــــيـع األوّل عـــــــام ل عـــــــام 1437 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 19
ديسـمبـر سنة ديسـمبـر سنة r2015 يتـضـمن تعـيY أعـضاء مـكاتبr يتـضـمن تعـيY أعـضاء مـكاتب
الـتـصـويت وكـتـابـهـا لـتـجـديـد نـصف أعـضـاء مـجـلسالـتـصـويت وكـتـابـهـا لـتـجـديـد نـصف أعـضـاء مـجـلس

.YنتخبHاألمة ا.YنتخبHاألمة ا
ـــــــــــــــــــــ

rحافظ األختام rإن وزير العدل
- �ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12 - 01 اHـؤرخ
في 18 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافق 12 يــــنــــايــــر ســــنــــة 2012 

rادة 115 منهHال سيما ا rتعلق بنظام االنتخاباتHوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 15 - 125
اHؤرخ في 25 رجب عام 1436 اHوافق 14 مايـو سنة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 15 - 301
اHـؤرخ في 16 صــفــر عـام 1437 اHـوافق 28 نــوفــمــبــر ســنـة
2015 واHـتــضـمن اســتـدعــاء الـهـيــئـة االنــتـخــابـيــة لـتــجـديـد

rYنتخبHنصف أعضاء مجلس األمة ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12 - 412
اHـؤرخ في 25 مــحــرّم عـام 1434 اHـوافق 9 ديـســمــبـر ســنـة
2012 واHــتــعــلق بــتــنــظــيم انــتــخــاب أعــضــاء مــجــلس األمــة

rوسيره YنتخبHا
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : يـعـY الـقـضــاة وأمـنـاء الـضـبط اآلتـيـة
أســـمـــاؤهمr رؤســـاء ونـــواب رؤســـاء ومـــســـاعـــدين وكـــتـــاب
مــكـــاتب الـــتـــصـــويتr لـــتــجـــديـــد انـــتــخـــاب نـــصف أعـــضــاء

: YنتخبHمجلس األمة ا
1 - والية أدرار : - والية أدرار :

السيدتان والسادة :
rرئيسة rخربوش نذيرة -

rنائب رئيس rحمدي عالوة -
rمساعدا rصديقي خلضر -
rمساعدا rطبول ناصر -

rكاتبا rبن احلاج أحمد محمد -
rمستخلفا rقاضيا rلوسيف سفيان -
rمستخلفة rقاضية rكروي منيرة -

- بن مبارك محمدr كاتباr مستخلفا.
2 - والية الشلف : - والية الشلف :
السيدة والسادة :

rرئيسا rبن حاج حمو عبد القادر -
rنائب رئيس rرضوان Yحوش -

rمساعدا rهواجي أحمد -
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rمستخلفا rقاضيا rبن عيدة عبد اللّه -
rمستخلفا rقاضيا rيونس محمد الصغير -

- مخلوفي باللr كاتباr مستخلفا.
10 - والية البويرة : - والية البويرة :

السيدة والسادة :
rرئيسا rفاقد مراد -

rنائب رئيس rبن قاسم حمزة -
rمساعدا rفاسي محمد -
rمساعدا rلعلواني خالد -

rكاتبا rي سعيدHسا -
rمستخلفة rقاضية rصايشي باهية -
rمستخلفا rقاضيا rطيلب السعيد -

- مزيان صالح الدينr كاتباr مستخلفا.
11 - والية تامنغست : - والية تامنغست :

السيدات والسادة :
rرئيسا rقرواش سليمان -

rنائب رئيس rجلول دواجي بلحول -
rمساعدة rسواحي سمية -

rمساعدة rبوشارب سامية -
rكاتبا rفجاح عبد الرحمان -

rمستخلفا rقاضيا rطلبHكرارشة عبد ا -
rمستخلفة rقاضية rهامل عبلة -
- وايني سعيدr كاتباr مستخلفا.

12 - والية تبسة : - والية تبسة :

السادة :
rرئيسا rدائرة عمر -

rنائب رئيس rشكروبة عبد الوهاب -
rمساعدا rبوريو علي -

rمساعدا rنصيب توفيق -
rكاتبا rبعلي سليمان -

rمستخلفا rقاضيا rشباح عمر -
rمستخلفا rقاضيا rعبد العزيز Yمام -

- خذيري رضاr كاتباr مستخلفا.
13 - والية تلمسان : - والية تلمسان :

السيدتان والسادة :
rرئيسا rشطاح حميد -

rنائب رئيس rبوخالفة علي -

6 - والية بجاية : - والية بجاية :
السيدتان والسادة :

rرئيسا rجابو صالح -
rنائب رئيس rلعالوي مفتاح -

rمساعدا rبوقريدة مولود -
rمساعدا rدوالش بوعالم -
rكاتبا rجناعي السعيد -

rمستخلفة rقاضية rوتاتي عائشة -
rمستخلفة rقاضية rعلي الشريف سعيدة -

- زروال عمرr كاتباr مستخلفا.
7 - والية بسكرة : - والية بسكرة :
السيدة و السادة :

rرئيسا rطبي عبد اللّه -
rنائب رئيس rبوهالل فرحات -

rمساعدا rبوعالق محمد -
rمساعدة rشرفي حنان -
rكاتبا rبرنوص مبروك -

rمستخلفا rقاضيا rمقا علي -
rمستخلفا rقاضيا rدعمي محمد -
- كوعيش قدورr كاتباr مستخلفا.

8 - والية بشار : - والية بشار :
السادة :

rرئيسا rبوعالم محمد بوشعالة -
rنائب رئيس rدحام سيد أحمد -

rمساعدا rكواري محمد -
rمساعدا rزاوي محمد جنيب -

rكاتبا rالعمري وحيد -
rمستخلفا rقاضيا rزيان خوجة سعيد -

rمستخلفا rقاضيا rماز حسن -
- زقالم عمرr كاتباr مستخلفا.

9 - والية البليدة : - والية البليدة :
السيدتان و السادة :

rرئيسة rخلفاوي زليخة لويز -
rنائب رئيس rقايدي سعيد -

rمساعدا rبايو يونس -
rمساعدة rمقدم صافية -

rكاتبا rحمداش علي -
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17 - والية اجللفة : - والية اجللفة :

السيدات والسادة :
rرئيسة rبن خللف بريزة -

rنائب رئيس rبن موسى عبد احلميد -
rمساعدة rزغالمي نعيمة -
rمساعدا rمرزوق فريد -

rكاتبا rالعطري علي -
rمستخلفة rقاضية rأومدور سمية -
rمستخلفة rقاضية rدهنجي راشدة -
- بن عمران خلضرr كاتباr مستخلفا.

18 - والية جيجل : - والية جيجل :

السيدة والسادة :
rرئيسا rبوعروج عبد احلكيم -

rنائب رئيس r حمودي عبد الكر -
rمساعدا rقاسمي محمد -

rمساعدا rبن منصور نبيل -
rكاتبا rفنيزة مسعود -

rمستخلفا rقاضيا rمعمري خلميسي -
rمستخلفة rقاضية rخراز حكيمة -

- الدراجي عثمانr كاتباr مستخلفا.
19 - والية سطيف : - والية سطيف :

السيدتان والسادة :
rرئيسا rعبد الرزاق محمد -
rنائب رئيس rعدالة مسعود -

rمساعدة rهواري نزيهة -
rمساعدا rموني عمر -

rكاتبا rYمرواني اليم -
rمستخلفا rقاضيا rYكلو ياس -

rمستخلفة rقاضية rبوزيد دليلة -
- قنزوع رشيدr كاتباr مستخلفا.

20 - والية سعيدة : - والية سعيدة :

السادة :
rرئيسا rYمجيد حس -

rنائب رئيس rوعزان عدة -
rمساعدا rعليلي مراد -

rمساعدا rمعروف العربي -
rكاتبا rسعيدي خليفة -

rمساعدا rسالمي ساعد -
rمساعدا rقرفي عبد الرحمان -

rكاتبا rسرياري بومدين -
rمستخلفة rقاضية rتلمساني مامة -
rمستخلفة rقاضية rأسعدي فايزة  -

- خالدي عثمانr كاتباr مستخلفا.
14 - والية تيارت : - والية تيارت :

السادة :
rرئيسا rشحاط خلضر -

rنائب رئيس rبولزاز حليم -
rمساعدا rيعقوب معمر -

rمساعدا rطارق YامHتيقو -
rكاتبا rعجاز نور الدين -

rمستخلفا rقاضيا rزروال محمد -
rمستخلفا rقاضيا rفياللي بن سكران -

- عوالي رشيدr كاتباr مستخلفا.
15 - والية تيزي وزو: - والية تيزي وزو:

السيدتان والسادة :
rرئيسا rبرقوق محمد -

rنائب رئيس rبن إمام مصطفى -
rمساعدا rخثير نذير -
rمساعدا rوارث فاحت -

- حجوج منصورr كاتبا.
rمستخلفة rقاضية rبرهون نورية -

rمستخلفة rقاضية rكولوغلي فضيلة -
- كريرش حميدr كاتباr مستخلفا.

16 - والية اجلزائر : - والية اجلزائر :

السيدتان والسادة :
rرئيسا rالكHبوبترة عبد ا -
rنائبة رئيس rقرفي �ينة -

rمساعدا rأوسعدي أحمد -
rمساعدا rخفاش عمر -
rكاتبا rمزين مجيد -

rمستخلفا rقاضيا rسالم خلضر -
rمستخلفا rقاضيا rحمادوش أحمد -
- موالدي نعيمةr كاتبةr مستخلفة.
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rمساعدة rبلغيث ياقوتة -
rمساعدا rخلوفي فاحت -

rكاتبا rبوجاهم عبد احلق -
rمستخلفا rقاضيا rبوغازي عبد السالم -

rمستخلفا rقاضيا rبودماغ عادل -
- حمري ابراهيمr كاتباr مستخلفا.

25 - والية قسنطينة : - والية قسنطينة :

السادة :
rرئيسا rكبير فتحي أحمد -

rنائب رئيس rغسمون رمضان -
rمساعدا rخطابي منصف -

rمساعدا rبوقندورة سليمان -
rكاتبا rعوامري محفوظ -

rمستخلفا rقاضيا rبلعابد قدور -
rمستخلفا rقاضيا rحميش حسان -
- شايب زكرياءr كاتباr مستخلفا.

26 - والية اHدية : - والية اHدية :

السيدة والسادة :
rرئيسا rشناح عبد اللّه -

rنائب رئيس rلعناصري رشيد -
rمساعدا rزواتني عبد القادر -

rمساعدا rمعمرية لزهاري -
rكاتبا rامسي مهدي± -

rمستخلفا rقاضيا rYH حمزاوي -
rمستخلفة rقاضية rبن رقية أمال -

- حاج اعمر محفوظr كاتباr مستخلفا.
27 - والية مستغا® : - والية مستغا® :

السيدات والسادة :
rرئيسا rبن رقية استر -

rنائب رئيس rجاب محمد -
rمساعدة rوهبة حليمة -
rمساعدة rبلباي نزيهة -

rكاتبة rدوبي بونوة بن ذهيبة -
rمستخلفا rقاضيا rعبد الوهاب خالد -
rمستخلفة rقاضية rطويسات خيرة -

- مداح بلميلودr كاتباr مستخلفا.

rمستخلفا rقاضيا rبلغيث مراد -
rمستخلفا rقاضيا rبن فغول عبد القادر -

- لويبد محمدr كاتباr مستخلفا.
21 - والية سكيكدة : - والية سكيكدة :

السيدات والسادة :
rرئيسا rلعروس عبد القادر -

rنائب رئيس rرحماني بن ابراهيم -
rمساعدا rسميرة عبد احلفيظ -

rمساعدة rسعدي آسيا -
rكاتبة rلعريط مفيدة -

rمستخلفا rقاضيا rمطمط رشيد -
rمستخلفة rقاضية rلوصيف جناة -

- لقصير مرادr كاتباr مستخلفا.
22 - والية سيدي بلعباس : - والية سيدي بلعباس :

السيدات والسادة :
rرئيسا rعباس عيسى -

rنائب رئيس rYعبد الواحد حس -
rمساعدا rعالق عبد الرحمان -

rمساعدة rبشير سامية -
rكاتبا rطبليونة غوتي -

rمستخلفة rقاضية rبن عمر هند -
rمستخلفة rقاضية rبوصدقة فوزية -
- بلخضر زوليخةr كاتبةr مستخلفة.

23 - والية عنابة : - والية عنابة :

السادة :
rرئيسا rعجول موسى -

rنائب رئيس rبواجلدري مولود -
rمساعدا rولديHبكار ا -
rمساعدا rزمولي جمال -
rكاتبا rشبيني محمد -

rمستخلفا rقاضيا rفارح رشيد -
rمستخلفا rقاضيا rبوطورة فتحي -

- بوطغان أحسنr كاتباr مستخلفا.
24 - والية قاHة : - والية قاHة :

السيدة والسادة :
rرئيسا rحمدي باشا عمر -

rنائب رئيس rمعزوزي عالوة -
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rمستخلفة rقاضية rطويبرقبة مختارية -
rمستخلفا rقاضيا rدحماني مصطفى -

- بليل سيد أحمدr كاتباr مستخلفا.
32 - والية البيض : - والية البيض :

السيدات والسّادة :
 rرئيسة rبوعمران فتيحة -

rنائب رئيس rفراحتية بن عزوز -
rمساعدا rأيت محمد أعمر العربي -

rمساعدة rشنقابة سعاد -
rكاتبا rبوتويزغة عبد الوهاب -
rمستخلفا rقاضيا rحيدر حمزة -

rمستخلفة rقاضية rسعادي مامة -
- حلول محمدr كاتباr مستخلفا.

33 - والية إيليزي : - والية إيليزي :

السادة :
rرئيسا rتعمالت عمر -

rنائب رئيس rYبن علي عبد اللّه حس -
rمساعدا rبولوح بهاء الدين -

rمساعدا rشيباني ياسر -
rكاتبا rقارة محمد خلضر -

rمستخلفا rقاضيا rعشاش فاروق -
rمستخلفا rقاضيا rبن رمضان سمير -

- برجة مباركr كاتباr مستخلفا.
34 - والية برج بوعريريج : - والية برج بوعريريج :

السيدتان والسادة :
rرئيسا rحمودي سليمان -
rنائب رئيس rحداد العيد -

rمساعدا rبلولهي مراد -
rمساعدا rتومي جمال -

rكاتبا rسليماني ويفاق -
rمستخلفة rقاضية rبن كاشر جنية -

rمستخلفة rقاضية rزغار ليندة -
- سيلم عبد العزيزr كاتباr مستخلفا.

28 - والية اHسيلة : - والية اHسيلة :

السادة :
rرئيسا rبلعياضي حمو -

rنائب رئيس rخضار عبد اجمليد -
rمساعدا rعراس صالح -

rمساعدا rخناطلة محمد -
rكاتبا rناصري بلقاسم -

rمستخلفا rقاضيا rدربال محمد -
rمستخلفا rقاضيا rبولنوار حامدي -

- جعيجع عبد الفتاحr كاتباr مستخلفا.
29 - والية معسكر : - والية معسكر :

السيدة والسادة :
rرئيسا rمعروف الطيب -

rنائب رئيس rحاج علي أوشافع -
rمساعدة rحاج مرابط حسيبة -

rمساعدا rحطاب أمحمد -
rكاتبا rشلف بلخير -

rمستخلفا rقاضيا rديابلو الهواري -
rمستخلفا rقاضيا rفالح الهواري -

- مراح محمد أمrY كاتباr مستخلفا.
30 - والية ورقلة : - والية ورقلة :

السيدتان والسادة :
rرئيسا rYفداني حس -

rنائب رئيس rعطايلية عبد اللّه -
rمساعدا rأوشن عالوة -

rمساعدة rبوكروح ليلية -
rكاتبا rفنتيز بشير -

rمستخلفا rقاضيا r سقال عبد الكر -
rمستخلفة rقاضية rعرعور خرفية -

- عزة محمدr كاتباr مستخلفا.
31 -  - والية وهران :والية وهران :

السيدتان والسّادة :
 rرئيسا rبريكسي سيد عصمت -

rنائب رئيس rجعفري محمد -
rمساعدا rنابوت محمد -

rمساعدة rغرابلي سامية -
rكاتبا rصياد مصطفى -
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rكاتبا rقباز عبد القادر -
rمستخلفا rقاضيا rافقير رابح -

rمستخلفا rقاضيا rبن رحمون مروان -
- ساحي احمدr كاتباr مستخلفا.

39 - والية الوادي : - والية الوادي :

السادة :
rرئيسا rبن سليطان رشيد -

rنائب رئيس rنسيب بدر الدين -
rمساعدا rبركان سفيان -

rمساعدا rدادو سمير -
rكاتبا rهويدي بوبكر -

rمستخلفا rقاضيا rتابليت صالح -
rمستخلفا rقاضيا rيوسفي محمد الصالح -

- براهيمي اجلموعيr كاتباr مستخلفا.
40 - والية خنشلة : - والية خنشلة :

السادة :
rرئيسا rمصمودي عبد الرحمان -

rنائب رئيس rعيساوي حمة -
rمساعدا rرزاق عبد احلميد -

rمساعدا rخمخوم عبد العزيز -
rكاتبا rبن ناجي عبد الوهاب -
rمستخلفا rقاضيا rعباد غوار -

rمستخلفا rقاضيا rبلخيري فؤاد -
- عقون يسrY كاتباr مستخلفا.

41 - والية سوق أهراس : - والية سوق أهراس :

السيدتان والسادة :
rرئيسا rسعيود عبد الوهاب -
rنائب رئيس rحمود بوبكر -

rمساعدا rامعلم احسن -
rمساعدة rغيطي رتيبة -

rكاتبا rحاجي كمال -
rمستخلفة rقاضية rاحمودة نزيهة -

rمستخلفا rقاضيا rبدر الدين Yزرق -
- رواينية كر r كاتباr مستخلفا.

42 - والية تيبازة : - والية تيبازة :

السيدات والسادة :
rرئيسة rالفاطمي زهرة -

35 - والية بومرداس : - والية بومرداس :

السيدتان والسادة :
rرئيسا rشلبي منصف -

rنائب رئيس rبن عمارة اسماعيل -
rمساعدة rمعاريف نسيمة -

rمساعدة rسليمان طالب ليلى -
rكاتبا rجناعي مبروك -

rمستخلفا rقاضيا rبورطالة علي -
rمستخلفا rقاضيا rزروقي خير الدين -

- قرة عبد الرحمانr كاتباr مستخلفا.
36 - والية الطارف : - والية الطارف :

السادة :
rرئيسا rبهلول لطفي -

rنائب رئيس rشنوف بوبكر الصديق -
rمساعدا rسحمدي صالح -

rمساعدا rبن حملة عبد الرزاق -
rكاتبا rعروسي سمير -

rمستخلفا rقاضيا rحميودة أحمد عبد العزيز -
rمستخلفا rقاضيا rشطاح أحسن -

- لعبيدي مبروكr كاتباr مستخلفا.
37 - والية تندوف : - والية تندوف :

السيدتان والسادة :
rرئيسا rرحال حاج -

rنائب رئيس rقدوش نور الدين -
rمساعدا rيرمش مهدي -
rمساعدا rفرحاتي منير -

rكاتبا rبيا غوت -
rمستخلفة rقاضية rبونقاب حدة -

rمستخلفة rقاضية rدليج جناة -
- لفضيل عمرr كاتباr مستخلفا.

38 - والية تيسمسيلت : - والية تيسمسيلت :

السادة :
rرئيسا rعكروم عالل -

rنائب رئيس rكبور عزالدين -
rمساعدا r سواعدي عبد الكر -
rمساعدا rبن عمار عبد احلليم -
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rمستخلفا rقاضيا rبتشيم بوجمعة -
- يعقوبي محمدr كاتباr مستخلفا.

46 - والية عY تموشنت : - والية عY تموشنت :

السيدات والسادة :
rرئيسة rمشيك فاطمة -

rنائبة رئيس rشعيب ثورية -
rمساعدة rقاسم �ينة -

rمساعدة rآيت بن عامر رشيدة -
rكاتبا rبن معزوز هواري -

rمستخلفة rقاضية rبوشريط فطيمة -
rمستخلفة rقاضية rقاسم فتيحة -

- صابر عبد القادرr كاتباr مستخلفا.
47 - والية غرداية : - والية غرداية :

السادة :
rرئيسا rسايح عبد القادر -

rنائب رئيس rشخوم رمضان -
rمساعدا rوحشي بوبكر الصديق -
rمساعدا rسلطاني عبد العظيم -

rكاتبا rكريبع مسعود -
rمستخلفا rقاضيا rعبد احلق ªبوخا -

rمستخلفا rقاضيا rبوعديلة عمار -
- طواهري احمدr كاتباr مستخلفا.

48 - والية غليزان : - والية غليزان :

السيدة والسادة :
rرئيسا rقعفور بن عودة -

rنائبة رئيس rطاب سليمة -
rمساعدا rحدو فتحي -

rمساعدا r العراجي عبد الكر -
rكاتبا rقراب بطاش -

rمستخلفا rقاضيا rعزيرية أمحمد -
rمستخلفا rقاضيا rخالدي بخالد -

- عدة بن عامر شيخr كاتباr مستخلفا.
اHـادة اHـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيّـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــرر بــاجلــزائــر في 7 ربــيـع األول عـام 1437 اHــوافق

19 ديسمبر سنة 2015.

الطيب لوحالطيب لوح

rنائب رئيس rبراهمي نور الدين -
rمساعدا rنوري عبد احلق -
rمساعدة rدعماش عزيزة -
rكاتبة rسرداني عزيزة -

rمستخلفة rقاضية rسرير سهام -
rمستخلفا rقاضيا rبوخالد فريد -
- عليلي وهيبةr كاتبةr مستخلفة.

43 - والية ميلة : - والية ميلة :

السادة :
rرئيسا rبوعروج مدني -

rنائب رئيس rعروج عبد اللطيف -
rمساعدا rبورزاق عبد القادر -

rمساعدا rعربان محمد -
rكاتبا rبن زيان محمد -

rمستخلفا rقاضيا rبن عيسى رشيد -
rمستخلفا rقاضيا rشعراوي جمال -

- وجعي مسعودr كاتباr مستخلفا.
44 - والية عY الدفلى : - والية عY الدفلى :

السيدات والسادة :
rرئيسة rكويسي فاطمة -

rنائب رئيس rحماد محمد -
rمساعدا rبوجردة مخلوف -
rمساعدة rحللوحي الويزة -

rكاتبا rطيبي سفيان -
rمستخلفا rقاضيا rجنار الصغير -

rمستخلفة rقاضية rكوحيل ايناس فريال -
- بوعزغي ساميةr كاتبةr مستخلفة.

45 - والية النعامة : - والية النعامة :

السادة :
rرئيسا rراشد عبد اللّه -

rنائب رئيس rعامر العيد -
rمساعدا rشري عز الدينHبلمشري ا -

rمساعدا rحماموش محمد -
rكاتبا rبلحرمة محمد -

rمستخلفا rقاضيا rحراش رضا -
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اHادة اHادة 3 :  : تتشكل الـلجنة الوطنية من األعضاء اآلتي
ذكرهم الذين ال تقل رتبتهم عن مدير :

- �ــثل (1) عن وزارة اHــالــيـــة من اHــديــريــة الــعــامــة
rويتولى األمانة الدائمة rرئيسا rللضرائب

- �ــثل (1) عن وزارة اHــالــيـــة من اHــديــريــة الــعــامــة
rعضوا rللجمارك

rعضوا rثل (1) عن وزارة النقل� -
- �ثل (1) عن وزارة التجارةr عضوا.

يــعــY أعــضــاء الـــلــجــنــة الــوطــنـــيــة �ــوجب قــرار من
الوزيـر اHـكـلف باHـالـيـة بنـاء عـلى اقـتـراح الهـيـئـات التي
يـتـبــعـونـهـا Hـدة ثالث (3) سـنـوات قـابـلـة لـلــتـجـديـد لـنـفس

اHدة.
وفي حـالة انـقـطـاع عـهـدة أحـد األعـضـاء اHـمـثـلY يـتم
YـعـHويـخـلـفـه الـعـضـو ا rاسـتـخالفـه وفق األشـكـال نـفـســهـا

للمدة اHتبقية من العهدة.
4 : : يــكــون مــقــر الـلــجــنــة الــوطــنــيــة بــاHــديــريـة اHـادة اHـادة 
rالعامة لـلضرائب وجتتمع مرة واحدة كل ثالثة (3) أشهر
و�ـكن أن جتتـمع في دورة غـيـر عـاديةr كـلـمـا دعت احلـاجة
إلى ذلكr بناء على مـبادرة من رئيسـها أو بطلب من أحد

أعضائها.
في حــــالـــــة حــــدوث مــــانـع لــــلــــرئــــيـسr يــــخــــلــــفـه �ــــثل

اHديرية العامة للجمارك الذي يتولى مهامه.
تــرسل أمـانـة الـلــجـنـة االسـتـدعــاءات مـرفـقـة بـجـدول
األعـمال قـبل خـمسـة عـشر (15) يـومـا من تاريخ االجـتـماع
وتـقـلص هـذه اHـدة فـيـمـا يخص االجـتـمـاعـات غـيـر الـعـادية

دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
اHادة اHادة 5 : : تتوّج اجتماعـات اللجنة الوطنية بتحرير
مـــحـــاضـــر يــوقـــعـــهـــا أعـــضــاؤهـــا وتـــســـجل في ســـجل مـــرقم

ومؤشر عليه من رئيس اللجنة.
اHادة اHادة 6 :  : تقوم اللجنة الوطنية �ا يأتي :

rإصدار مذكرات توجيهية عامة -
- تــــدرس اHــــســــائل اHــــرفــــوعــــة إلــــيــــهــــا مـن الــــلــــجـــان

rالتقنية
rتـدرس أي طـعن يـرسل إلـيـهـا من وكـيل الـسـفـيـنة -

بعد رفضه من طرف اللجنة التقنية.
اHـادة اHـادة 7 :  : تـقـوم الــلـجـنـة الـوطــنـيـة في إطـار مــهـمـتـهـا
اHتعلـقة بالـتقيـيم باستغالل الـتقاريـر اHرفوعـة إليها من

اللجان التقنية.
�ــكن الـلّـجـنـة الــوطـنـيـةr كـلــمـا ارتـأت ذلكr أن تـقـوم

بزيارات تفتيش لدى اللجان التقنية.

وزارة اLاليةوزارة اLالية
قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرقـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرّخ في خ في 4 مــــحـــــر مــــحـــــرّم عــــام م عــــام 1437
اHــــوافق اHــــوافق 18 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة  أكـــتـــوبــــر ســـنـــة r2015 يـــحــــدد تـــشـــكــــيـــلـــةr يـــحــــدد تـــشـــكــــيـــلـــة
وتنـظـيم وسـير الـلـجنـة الـوطـنيـة اHـكـلفـة بـاإلشرافوتنـظـيم وسـير الـلـجنـة الـوطـنيـة اHـكـلفـة بـاإلشراف
على نشاطـات اللجـان التقـنية وتوجـيههـا وتقيـيمهاعلى نشاطـات اللجـان التقـنية وتوجـيههـا وتقيـيمها
وكــذا الــلـجــنــة الــتـقــنــيـة اHــكــلـفــة بــفـحص احلــســابـاتوكــذا الــلـجــنــة الــتـقــنــيـة اHــكــلـفــة بــفـحص احلــســابـات
االنـتقالية واحلـسابات اجلاريـة االنتقاليـة والتأشيراالنـتقالية واحلـسابات اجلاريـة االنتقاليـة والتأشير

عليها.عليها.
ــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإنّ وزير ا
rووزير النقل

rووزير التجارة
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 89-165 اHؤرخ
في 27 مـحرم عام 1410 اHوافق 29 غـشت سنة 1989 الذي

rعدّلHا rيحدد صالحيات وزير النقل
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اHؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزير التجارة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-365 اHؤرخ
في 22 صـــفـــر عــام 1436 اHــوافق 15 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2014
الـــذي يـــحـــدد كــــيـــفـــيــــات فـــتح احلـــســــابـــات االنـــتــــقـــالـــيـــة أو
احلــســـابــات اجلــاريــة وســيـــرهــا ومــراقــبـــتــهــا وكــذا شــروط

rادة 33 منهHال سيما ا rاستئجار البواخر األجنبية
يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 33 من اHـرسوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 14-365 اHــــؤرخ في 22 صـــفـــر عـــام 1436
اHوافق 15 ديسـمبـر سنة 2014 واHذكـور أعالهr يحـدد هذا
القـرار تـشـكيـلـة وتنـظـيم وسيـر الـلـجنـة الـوطنـيـة اHكـلـفة
rبــاإلشــراف عـلـى نـشــاطــات الـلــجــان الـتــقــنـيــة وتــوجـيــهــهـا
وتقيـيمها وكذا الـلجنة الـتقنية اHـكلفة بـفحص احلسابات
االنــتــقــالــيــة واحلــســابــات اجلـاريــة االنــتــقــالــيــة والــتــأشــيـر

عليها. 
تشكيلة اللجنة الوطنية وتنظيمها وسيرهاتشكيلة اللجنة الوطنية وتنظيمها وسيرها

2 : : تــكــلف الــلــجــنــة الــوطــنــيــة بــاإلشـراف عــلى اHـادة اHـادة 
نـشـاطـات الـلـجـان الـتـقـنـيـة اHـنـشـأة عـلى مـسـتـوى اHـوانئ

التجارية وتوجيهها وتقييمها.
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اHادة اHادة 14 : : تسند األمانـة الدائمة للجـنة التقنية إلى
السلطة اHينائية.

15 : : تــضع الــســلــطــة اHــيــنــائـيــةr حتـت تــصـرف اHـادة اHـادة 
الـلـجــنـة الـتــقـنـيـةr الــهـيـاكل والــوسـائل الـضــروريـة حلـسن

تنفيذ اHهام واألعمال اHسندة إليها.
اHــــادة اHــــادة 16 : : تــــودع مــــلـــفــــات احلـــســــابــــات االنـــتــــقـــالــــيـــة
واحلـسابات اجلارية االنتـقالية لدى أمـانة اللجنـة التقنية

التي تتكفل باستالمها ومتابعتها.
17 : : يــخــضع كـل مــلف حــســاب انــتــقــالي يــودع اHـادة اHـادة 
من أجل التأشيـرة خالل أجل ال يتجاوز خـمسة عشر (15)
يـــومـــا إلى عـــمـــلـــيـــة مـــراقـــبـــة من طـــرف أعـــضـــاء الـــلـــجـــنــة

التقنية يترتب عليها إبداء رأى مطابق.
اHـادة اHـادة 18 : : يـقـوم رئـيس الـلـجـنـة الـتـقـنـيـة بـالـتـأشـير
عـــلى احلـــســــابـــات االنـــتـــقـــالـــيـــة الـــتي كـــانت مـــوضـــوع رأي
مــطـابق مــثــبت من طــرف كل عــضــو عـلـى الـوثــيــقــةr الـتي

يرفق ±وذجها بهذا القرار.
في حـالة غـيـاب أو حـدوث مـانع مبـرر قـانـونـاr �كن
رئــيس الــلـجــنـة تــفـويض صـالحـيــاته كـتــابـيــا ألحـد أعــضـاء

اللجنة التقنية.
19 :  : تـــســـجل مـــراجـع احلـــســـابـــات االنـــتـــقـــالـــيــة اHــادة اHــادة 
اHـؤشــر عـلــيـهــا في ســجلr مـرقم ومــؤشــر عـلــيه من طـرف

رئيس اللجنة التقنية.
اHادة اHادة 20 : : يجب على أمانة الـلجنة التقنية في حالة
رفض مــــؤقـتr أن تــــبــــلغ فــــورا أســــبــــاب الــــرفض لــــوكــــيل

السفينة اHعني.
اHـادة اHـادة 21 : : �ـكن وكـيل الـسـفـيـنـة أن يـودع طـعـنـا لدى
الـلجـنـة الوطـنـية في أجل خـمـسة عـشر (15) يومـاr ابـتداء

من تاريخ تبليغ الرفض اHؤقت.
يجـب على الـلـجنـة الـوطـنيـة أن تـفصـل في كل طعن
وتـــبـــلّغ قـــرارهـــا فـي مـــدة أقـــصـــاهـــا شـــهـــر واحـــدr وتـــرسل

نسخة منه إلى اللجنة التقنية.
22 : : تـــودع اHـــلـــفـــات الــــتي عـــاجلـــتـــهـــا الـــلـــجـــنـــة اHــادة اHــادة 
Yطــــبـــــقـــــا لــــلـــــقـــــوانــــ rالــــتـــــقـــــنــــيـــــة وحتـــــفظ فـي األرشــــيـف

والتنظيمات اHعمول بها.
اHادة Hادة 23 : : يخضع تسيـير اHستخدمY اHعنيY لدى
الـلـجــان الـتـقــنـيـة إلى األنــظـمـة الــداخـلـيـة لــلـهـيــئـات الـتي

ينتمون إليها.
اHـادة اHـادة 24 : : يـجب أن يـسـهــر رئـيس الـلـجـنــة الـتـقـنـيـة

على السير احلسن للجنة.
و �ـكنه في حـال إخالل أحد أعـضـاء اللـجنـة التـقنـية
بالتزاماتهr وبـناء على تقرير مبرر قانونا أن يطلب من
الـسـلـطـة الـتي يـنتـمي إلـيـهـا هـذا الـعـضو اتـخـاذ الـتـدابـير

التأديبية الالزمة ضده.

اHادة اHادة 8 : : يتعY على الـلجنة الوطنـية إرسال تقرير
.YعنيHسنوي عن النشاط إلى الوزراء ا

9 :  : �ــكن الــلّــجــنـة الــوطــنــيــة أن تـســتــعــY بـأي اHـادة اHـادة 
هيـئة أو شـخص من شأنـهمـا بحـكم خبـرتهـما أن يـنيـراها

في أشغالها.
تشكيلة اللجنة التقنية وتنظيمها وسيرهاتشكيلة اللجنة التقنية وتنظيمها وسيرها

اHــادة اHــادة 10 : : تــكـــلف الـــلــجـــنــة الــتـــقــنـــيــة اHـــنــشـــأة عــلى
مـســتـوى كـل مـيــنـاء جتــاري بـفــحص ومــراقـبــة احلـســابـات
االنــتــقــالـيــة واحلــســابــات اجلــاريــة االنــتــقـالــيــة وتــدعى في

صلب النصّ "اللجنة التقنية".
اHادة اHادة 11 :  : تتولى اللجنة التقنية اHهام اآلتية :

- فـحص ومراقـبـة احلسـابات االنـتقـالـية اHـودعة من
rطرف وكالء السفن

- الــتــأشــيــر عــلـى وضــعــيــات احلــســابــات االنــتــقــالــيـة
rالتي تراها مطابقة حلاجات التحويل أو الترحيل

- إرســـال تــــقـــريـــر الــــنـــشـــاط الـــثـالثي إلى الــــلـــجـــنـــة
الوطنية.

�ـــكن الــلّــجـــنــة الــتــقـــنــيــة طــلـب تــوجــيــهـــات الــلــجــنــة
الوطنية إلنارتها في مسائل تتعلق �مارسة مهامها.

اHــادة اHــادة 12 :  : تــتــشــكـل الــلــجــنــة الــتــقـــنــيــة من األعــضــاء
اآلتي ذكرهم :

- �ثلY (2) عن وزارة اHالية منهما :
rرئيسا rديرية العامة للجماركHثل (1) عن ا� *
rعضوا rديرية العامة للضرائبHثل (1) عن ا� *

rعضوا rكلفة بالنقلHثل (1) عن الوزارة ا� -
- �ثل (1) عن الوزارة اHكلفة بالتجارةr عضوا.

�ـكن األعـضـاء اHـعـنـيـY إذا اقـتـضت احلـاجـة وحـسب
حــجم الــعــمــلــيــات الــواجب مــعــاجلــتــهــا وفي إطــار �ــارسـة
rكل فـي مـــجــــال اخـــتــــصـــاصه rأن يــــســـتــــعـــيــــنـــوا rمــــهـــامــــهم

�وظفY ذوي كفاءة ينتمون إلى هيئاتهم.
اHـادة اHـادة 13 : يـعـY أعضـاء الـلـجنـة الـتقـنـية ويـوضـعون
حتت تـصـرفـهـا من طـرف إدارتـهم اخملـتـصـة إقـلـيـمـيـا الـتي
يــنــتــمــون إلــيــهـــا لــعــهــدة مــدتــهــا ثالث (3) ســـنــوات قــابــلــة

للتجديد حسب األشكال نفسها.
تــــرسل مــــقــــررات الــــتــــعــــيــــY إلى رئــــيـس الــــلــــجــــنـــة
التـقنية لـلميـناء التجـاري الذي يجب عـليه أن يطلب من
اإلدارات اHـعنية تعـيY �ثلـيهمr ويرسل نسـخا منها إلى

رئيس اللجنة الوطنية.
في حـالـة انـقـطـاع عـهـدة أحـد األعـضـاء اHـعـنـيـrY يـتم
اسـتــخالفه وفق األشـكـال نـفـسـهـاr ويــخـلـفه الـعـضـو اHـعـيّن

حديثا للمدة اHتبقية من العهدة.



27 : : يــــنـــشــــــر هــــــذ الـــقــــــرار فـــي اجلـــريــــــدة اHــادة اHــادة 
الــرسـمــيــــــة لـلــجــمـهــوريــــة اجلــزائــريـــــة الــد�ــقـراطــيــــة

الشعبيــــة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 4 مـــحـــرّم عـــام 1437 اHــوافق 18

أكتوبر سنة 2015.

أحكام انتقاليةأحكام انتقالية
اHـادة اHـادة 25 : : تـواصل مـصـالـح اجلـمـارك مـعــاجلـة مـلـفـات
احلـسـابـات االنتـقـالـيـة وفقـا لألحـكـام اHـنصـوص عـلـيـها في
اHـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم 14-365 اHـؤرخ في 22 صـفـر عام
1436 اHوافق 15 ديـسـمبـر سـنة 2014 الـذي يـحدد كـيفـيات

فتح احلسابات االنتـقالية أو احلسابات اجلارية االنتقالية
وســيــرهـا ومــراقــبــتـهــا وكــذا شـروط اســتــئــجـار الــبــواخـر

األجنبيةr وذلك حتى اإلنشاء الفعلي للّجان التقنية.
اHــــادة اHــــادة 26 : : يــــجـب أن تــــنــــصّـب الــــلــــجــــان الـــــتــــقــــنــــيــــة
اHــــذكـــورة أعاله عـــلـى مـــســـتـــوى الــــمــــوانـىء الــــتــــجــــاريـــة
rـعنـيـة في أجل أقـصـاه ال يتـعـدى اثـني عـشر (12) شـهراHا

ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.

وزير اHاليةوزير اHالية

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

وزير النقلوزير النقل

بوجمعة طلعيبوجمعة طلعي

وزير التجارةوزير التجارة

بختي بلعايببختي بلعايب

اHلحقاHلحق

ميناء : .............................................................................

وكيل السفينة : .................................................................

رقم احلساب االنتقالي : .......................................................

تاريخ إيداع احلساب االنتقالي : ............................................

مالحظاتمالحظاتالرأيالرأيالهيئةالهيئةاالسم واللقباالسم واللقب اخلتم واإلمضاءاخلتم واإلمضاء

بـ ......................................... في................................

ختم وإمضاء رئيس اللجنة التقنية
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